Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Utvalg for næring, plan og miljø
Møterom 346, Støren rådhus
18.04.2016
08:30 for befaring. Møtet starter rett etter at befaringen er gjennomført.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere
beskjed.
Framlagte saker er godkjent av utvalgsleder. Sign………………………….
Svein Fløttum
 Møtet starter med befaring i forbindelse med reguleringsarbeid i Moøya Øst. Oppmøte ved
Europris i Moøya på Støren kl 08:30.
 Det vil bli gjennomført folkevalgtopplæring på byggesak
Støren, den 12.04.2016
Hubertina Doeven
Enhetsleder
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Dispensasjonsbehandling - graving av vannledning ved Burusjøen fra kommuneplanens arealdel - gbnr 217/1
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Dispensasjonsbehandling - Dispensasjon fra kommuneplanens
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2016/186

PS
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Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - oppføring
av anneks - gbnr 77/33

2016/535

PS
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Søknad om tillatelse til tiltak - bruksendring fra fritidsbolig til
helårsbolig - gbnr 51/11

2014/2539

PS
44/16

Dispensasjonsbehandling - Bruksendring fra forretnings- til
næringsvirksomhet - Fra reguleringsplan for Kotsøy sentrum - gbnr
221/41 og 277/24

2016/608

PS
45/16

Klagebehandling - vedrørende pålegg om fjerning av midlertidig
mobilt knuse- og asfaltverk i Frøsetøran - gbnr 3/10

2016/946

PS
46/16

Dispensasjonsbehandling - bygging av vei til hytte - fra
kommuneplanens arealdel - gbnr 34/37

2016/630

PS
47/16

1648_2016001_Rp_Fredheim_1gangsbehandling

2016/335

PS
48/16

1648_2016003_Rp_Mooyaost_prinsippavklaring

2015/4166

PS
49/16

Vedtak - Hovedplan for skogsbilveger i Midtre Gauldal kommune

2012/305

PS
50/16

Tilskudd til Foryngelsesprosjekt - skogbruk 2016

2016/1131
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PS
51/16

Søknad om deling av gården Kosberggrind gbnr 262/2 og 258/15
etter jordlovens § 12
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2016/979

PS35/16Referatsaker
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Saksframlegg

Arkivnr. L12
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2016/563-3
Utvalgssak
Møtedato
13/16
18.04.2016
Saksbehandler: Kristine Bye

Dispensasjonsbehandling - Dispensasjon fra reguleringsplan for Moøya etablering av overnattingslokaler/anleggshybler - gbnr 45/379

Dokumenter i saken:
1 I
Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for
Hugaas entreprenør konsern AS
Moøya - etablering av
overnattingslokaler/anleggshybler - gbnr 45/379 Hugaas entreprenør konsern AS
2 U Høringsbrev - etablering av
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag m.fl.
overnattingslokale/anleggshybler - fra
reguleringsplan i Moøya - gbnr 45/379
3 S Dispensasjonsbehandling - Dispensasjon fra
reguleringsplan for Moøya - etablering av
overnattingslokaler/anleggshybler - gbnr 45/379

Ingress

Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
Faktiske opplysninger
Vurdering
Forholdet til overordnede mål og strategier/samfunnsplan

-6-

Økonomiske konsekvenser
Ledetekst:
Her vurderes de økonomiske konsekvenser av saken og forslaget til vedtak. Resultatet skal skrives inn nedenfor ledeteksten, for eksempel
slik:
1.
2.

Ingen økonomiske konsekvenser.
Har saken økonomiske konsekvenser, angi hva.

Er det behov for budsjettendring skal dette tas med som et eget pkt. i innstillingen. Fyll ut tabellen under ” Rådmannens innstilling”
Når du er ferdig med saksframlegget slettes denne ledeteksten. Bruker du ikke tabellen for budsjettendring slettes også den. Merk hele og
bruk ”Klipp ut”.

Rådmannens innstilling

Budsjettendring:
År / Konto / Art

Ram.omr. / Ansvar

Tjeneste / Funksj.
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Prosjekt

Beløp (Kr)

-8-

-9-

-10-
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Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

15/844-

14.03.2016

Høringsbrev- Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap og
verdensarvområder
Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet har i fellesskap
utarbeidet et høringsnotat med tilhørende forslag om forskrift om tilskudd til tiltak i
Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk
fjordlandskap. Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og Verdensarvsatsingen er begge
sektorovergripende satsinger og det ble i jordbruksoppgjøret 2015 bestemt at
ordningene skulle slås sammen, jfr. Prop. 127 (2014-2015).
Forskriften er hjemlet i lov 12.mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) og Klima- og
miljødepartementet med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak for kap 1420 post
81 (ikke verdensarvområdene) samt LMDs budsjettvedtak i jordbruksavtalen kap 1150
post 50.11 (Landbrukets utviklingsfond –LUF).
Vedlagt følger høringsnotat med tilhørende forskriftsforslag.
Frist for å sende inn høringsuttalelser er 12.april 2016
Vi ber om høringsinstansenes synspunkter på forslagene. Høringene er åpne, og
enhver kan avgi høringssvar til oss. Vi ber om at fylkesmennene videreformidler
høringsnotatet til aktuelle arbeidsgrupper/grunneiere/områderepresentanter i sitt
område.

Postadresse
Postboks 8007 Dep
0030 Oslo
postmottak@lmd.dep.no

Besøksadresse
Teatergata 9
www.lmd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 874
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Avdeling for skog- og
ressurspolitikk

Saksbehandler
Toril Anita Kjos
22249280

Les og svar på høringen her: https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id2479765/
Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av denne digitale løsningen
for høringsuttalelser.
Eventuelle spørsmål kan rettes til kontaktpersoner:
Klima- og miljødepartementet: Gaute Voigt-Hanssen, e-post Gaute.VoigtHanssen@kld.dep.no tlf 22245894
Landbruks- og matdepartementet: Marianne Smith, e-post Marianne.Smith@lmd.dep.no
tlf 22249264

Med hilsen

Geir Dalholt (e.f.)
avdelingsdirektør
Toril Anita Kjos
rådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi til:
Klima- og miljødepartementet

Postboks 8013 Dep

Side 2
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0030

OSLO

Adresseliste
Akershus fylkeskommune
Alstahaug kommune
Aremark kommune
Aust-Agder fylkeskommune
Bjugn kommune
Buskerud fylkeskommune
Farsund kommune
Finnmark fylkeskommune
Fortidsminneforeningen
Fylkesmannen i Aust- og Vestagder
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Møre og
Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i NordTrøndelag
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Oslo og
Akershus
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Sogn og
Fjordane
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Østfold
Hedmark fylkeskommune
Hole kommune
Hordaland fylkeskommune
Kragerø kommune
Kulturminnefondet
Kvinnherad kommune
Kåfjord kommune
Landbruksdirektoratet
Landbruksdirektoratet
Leikanger kommune
Leka kommune

Postboks 1200 Sentrum
Rådhuset
Rådhuset
Postboks 788 Stoa
Postboks 3563
Post boks 100
Fylkeshuset
Postboks 788 Stoa
Grønland 32
Statens hus
Postboks 4034
Postboks 7310
Fylkeshuset
Moloveien 10
Postboks 2600
Postboks 987
Postboks 8111 Dep
Postboks 59
Njøsavegen 2
Statens Hus
Postboks 2603
Postboks 6105
Postboks 2076
Postboks 325
Postboks 4404
Bedriftssenteret
Hole Herredshus
Postboks 7900
Pb. 128
Rådhuset
Postboks 8140 Dep
Postboks 8140 Dep
Skrivarvegen

Side 3
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Adresseliste
Midtre Gauldal kommune
Miljødirektoratet
Møre og Romsdal
fylkeskommune
Naturvernforbundet
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag
fylkeskommune
Norges Bondelag
Norges verdensarv
Norsk Bonde- og
Småbrukarlag
Norsk Botanisk Forening
Norsk Entomologisk forening
Norsk Ornitologisk Forening
Nøtterøy kommune
Oppland fylkeskommune
Os kommune i Hordaland
Oslo kommune
Porsanger kommune
Rennesøy kommune
Riksantikvaren
Ringerike kommune
Rogaland fylkeskommune
SABIMA - Samarbeidsrådet
for biologisk mangfold
Sametinget
Selje kommune
Sogn og Fjordane
fylkeskommune
Stiftelsen Norsk Kulturarv
Stiftelsen Vegaøyan
Verdensarv
Sunndal kommune
Sørfold kommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Tjøme kommune
Troms fylkeskommune
Valle kommune
Verdensarvstiftelsen Vestnorsk
fjordlandskap
Verdsarvrådet for Vestnorsk
fjordlandskap

Postboks 5672 Sluppen
Fylkeshuset - Postmottak
Mariboesgate 8
Postboks 2560
Postboks 9354 Grønland
Postboks 181
Akersgata 41
Postboks 386
Postboks 250
Postboks 988
Pb 84
Rådhuset
Vikevåg
Postboks 8196 Dep
Osloveien 1
Postboks 130 Sentrum
Postboks 6784 St. Olavs plass
Avjovargeaidnu 50
Askedalen 2
Postboks 26

Romsdalsveien 2
PB 2350 Sluppen
Postboks 2844
Rødsgata 36
Postboks 6600

c/o Hans Erik Ringkjøb

Side 4
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Adresseliste
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune

Serviceboks 517 Lund
Postboks 2163
Postboks 220

Side 5
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Saksframlegg

Arkivnr. 141
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø
Kommunestyret

Saksnr. 2014/1528-28
Utvalgssak
Møtedato
36/16
18.04.2016
25.04.2016
Saksbehandler: Siri Solem

1648_2016006_Rp_planovergangstiltak
Støren_2gangsbehandling_merknader_SLUTTVEDTAK

Dokumenter i saken:
2
U Planovergangstiltak Støren Stasjon tilbakemelding
3
X Skisse - planovergangstiltak Støren stasjon
4
I
Planovergangstiltak Støren Stasjon - referat fra
møte 151013
5
I
Referat fra møte den 170614
6
S Forespørsel om regulering av
planovergangstiltak og vei - på strekningen
Moøya - Støren stasjon
7
X Særutskrift - Forespørsel om regulering av
planovergangstiltak og vei - på strekningen
Moøya - Støren stasjon
8
U Forespørsel om regulering av
planovergangstiltak og vei - på strekningen
Moøya - Støren stasjon
9
I
VS: Vedr. oppstart av reguleringsplanarbeid for
planoverganger og stasjonstiltak på støren i
Midtre Gauldal kommune
10 I
Uttalelse til oppstartsvarsel - reguleringsplan
for planovergang og stasjonstiltak ved Støren
Stasjon
11 I
VS: Sanering av planoverganger, Støren stasjon
- Søknad om godkjenning av tiltaksplan
12 U Presisering vedrørende oversendelse av
tiltaksplan i området ved Støren
jernbanestasjon
13 I
Planoverganger og stasjonstiltak, Støren Oversendelse av detaljplan til 1. gangs
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Multiconsult AS
Multiconsult AS
Multiconsult AS Trondheim

Jernbaneverket avd. Trondheim
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Multiconsult AS Trondheim
Multiconsult AS Trondheim
Multiconsult

14

I

15

S

16
17

I
U

18

X

19
20
21

I
U
U

22

I

23

I

24

I

25

I

26
27

I
I

28

S

29

I

behandling
415952 Planoverganger og stasjonstiltak,
Støren - Oversendelse av detaljplan til 1. gangs
behandling 2/6
Første gangs behandling og høring Planovergangstiltak på Støren
Fwd: Planid Jernbanesaken
Høringsbrev - 1. gangs offentlig ettersyn detaljregulering for planoverganger i Støren
Særutskrift - Første gangs behandling og
høring - Planovergangstiltak på Støren
Planovergangstiltak, Støren - Tursti
Kunngjøringsannonse
Oversendelse av arealplan ifm offentlig
ettersyn i henhold til PBL. § 5-2
Oversendelse av arealplan ifm offentlig
ettersyn i henhold til PBL. § 5-2
Uttalelse til detaljregulering - planoverganger
på Støren
Vedr detaljregulering for planoverganger på
Støren
Samordnet uttalelse - planovergang og
stasjonstiltak ved Støren Stasjon
Høringsuttalelse - planoverganger Støren
Merknader til detaljregulering for
planoverganger ved Støren Stasjon
1648_2016006_Rp_planoverganger_støren_2g
angsbehandling_merknader_SLUTTVEDTAK
Planoverganger og stasjonstiltak, Støren Oppdatert plankart og sosi

Norconsult AS

Multiconsult AS
Statkraft m.fl.

Multiconsult
Trønderbladet m.fl.
Kartverket
Kartverket i Trondheim
Mattilsynet
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Advokatene Hovstad & Kvernrød AS
Eilif Peder Folstad

Multiconsult

Vedlegg
1 Høringsmerknader
2 Støren st tiltaksplan
3 Risikovurdering Støren
4 Planbeskrivelse
5 Plankart 1 av 2
6 Plankart 2 av 2
7 Planbestemmelser

Ingress
Reguleringspalan for planoverganger Støren legges frem for sluttbehandling og vil ved
oppfylling av vilkår være juridisk bindende etter vedtak.
Saksopplysninger
I NPM – utvalgets møte den 21.09.2015, sak 71/15, ble det vedtatt å legge detaljregulering for
planoverganger Støren ut på høring. Før utlegging ble planforslaget justert i henhold til endringene
som NPM – utvalget vedtok i møte den 21.09.2015. Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn og
kunngjort den 17. november 2015. Høringsfristen ble satt til 6. januar 2016.
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Høringsmerknader
Det er kommet 6 innspill fra regionale myndigheter og grunneiere. Disse er lagt ved som eget hefte
med Rådmannens kommentarer og anbefalinger.
Berørte regionale myndigheter er i en særstilling ved at de kan fremme vilkår for egengodkjenning
til reguleringsplanen. Det foreligger ingen vilkår for egengodkjenning i denne planen.
Utover dette har merknadene i hovedsak gått på konsekvenser av tiltaket knyttet til grunneieres
interesser og rettigheter.

Vurdering
Av de innkomne merknader foreligger altså ingen vilkår for egengodkjenning. Dette er positivt i
det videre planarbeidet og viser at nasjonale og regionale hensyn er ivaretatt.
De private interessene blir derfor dominerende i den videre vurderingen. Grunneierne er i
utgangspunktet kritiske til at det skal etableres ny vei øst for dagens jernbanetrase.
Grunneier for gbnr 1/5 og 1/6 samt advokatfirmaet Hovstad, Kvernrød og Flatmo som leietaker,
mener at tiltaket vil gi betydelige ulemper og inntektstap. Rådmannen ser at det sannsynligvis kan bli
merkostnader i forbindelse med drift og vedlikehold. Usikrede planovergangene er imidlertid
vurdert som trafikkfarlig. Med et betydelig antall beøkende til advokatkontoret har rådmannen
likevel grunn til å tro at det vil være en god løsning med en sikret planovergang. Det vil fortsatt
være mulig å drive næring/drift som i dag, og Rådmannen mener derfor at eiendommen fortsatt kan
utnyttes regningssvarende. Rådmannen mener derfor at fordelene ved å etablere ny adkomst vil
være større enn ulempene.
Angående drift/vedlikehold av adkomst er dette et privatrettslig forhold som ikke kan reguleres i
plan etter plan- og bygningsloven. Det kan ikke reguleres i planbestemmelsene og må avtales
særskilt mellom grunneiere/bruker, etter at reguleringsplanen er egengodkjent.
Rådmannen ser at ny vei øst for jernbanelinjen ikke er den mest ideelle løsningen for gbnr. 1/2 og
1/4. Traseen vil komme nært opp til våningshus samtidig som at ca. 2 daa dyrkamark går ut av
landbruksproduksjon. Det må sannsynligvis fjernes flere tuntrær i tilknytning til gårdsbebyggelsen,
selv om de fleste trærne antas å være fjernet i forbindelse med snøfall vinteren 2013/2014. Det
antas at det fremover ikke hogges flere trær enn nødvendig. Det settes krav i planbestemmelsene at
området skal revegeteres etter at tiltaket er gjennomført.
På grunn av fare for uønskede og trafikkfarlige hendelser ved planovergangene i planområdet anses
samfunnssikkerheten som viktigere enn ulempene den enkelte grunneier og andre brukere får ved
stenging av planovergangene. Bru over jernbanen i Engan på jernbaneverkets egen eiendom er ikke
et alternativ og ville vært en såpass kostnadskrevende løsning at rådmannen ser dette som
urealistisk.
Rådmannen er for øvrig kjent med at det skal etableres beredskapsterminal nord for Støren stasjon
(O_SB2), men har i skrivende stund ikke detaljerte opplysninger om dette.
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og Miljø geologisk rapport med tiltaksplan
ROS – analysen skal godkjennes av planmyndigheten jfr. pbl. § 4-3. Tiltakshaver har vurdert
forurenset grunn til ikke å tas med i ROS – analysen. Rådmannen antar at område kan være
forurenset og mener derfor at ROS – analysen er mangelfull når forurenset grunn ikke vurdert som
risikoforhold. Rådmannen anbefaler derfor at ROS – analysen ikke godkjennes før forurenset grunn
tas inn som eget tema.
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I hh til forurensingsforskriften skal tiltakshaver vurdere om det er forurenset grunn i området der et
terrenggrep er planlagt, og om nødvendig besørge for at det utføres miljøgeologiske undersøkelser
for å avklare dette. Dersom undersøkelsen avdekker forurensning skal det i tråd med forskriften
utarbeides en tiltaksplan som beskriver håndtering og sluttdisponering av oppgravde masser.
Undersøkelsene har avdekket forurensede masser i et avgrenset område og miljø geologisk rapport
med tiltaksplan er oversendt kommunen. Rådmannen er i denne forbindelse ikke komfortabel med
at det kun er gjort undersøkelser på et avgrenset område i nord. Det foreligger imidlertid ingen
grunnundersøkelser i forbindelse med område knyttet opp mot tursti eller selve vannforekomsten,
og rådmannen anbefaler av den grunn at tiltaksplanen ikke godkjennes før strekningen tilknyttet
Gammelelva o_VN sør – o_VN nord også undersøkt i forhold til forurensede masser.
Det kan imidlertid nevnes at vassdrag systemet representerer en viktig naturtype for Gaula som kan
ha stor biologisk verdi og potensiale for rødlistede arter i hh til NIVA rapport fra 2012. Rådmannen
mener derfor det er svært viktig at ROS – analyse oppgraderes og at dette tas videre i miljøgeologisk
rapport og tiltaksplan for eventuell fremtidig restaurering av området.
Planbestemmelser
Rådmannen presiserer at grunneiere og brukere av området, som i dag er sikret adkomst til sine
områder, fortsatt skal ha adkomst til sine eiendommer. Dette presiseres i bestemmelsene jf. delvis
ny bestemmelse i 5.5. Det forutsettes at denne veien skal opparbeides kostnadsfritt for gbnr 1/4,
1/5 og 1/6. Det forutsettes videre at fremtidig drift og vedlikehold skjer gjennom privatrettslige
avtaler.
Det forutsettes videre at planlagt turveg gjennom området skal være åpen for allmennheten og
knyttes direkte opp mot ny etablert vei øst for jernbanelinje jfr. bestemmelse 6.1.
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. Alle forslag til endringer jfr. Høringsutgaven er
imidlertid merket med rød skrift.
Rådmannens innstilling
Utvalg for Næring- plan og miljø godkjenner Reguleringsplan for planoverganger Støren (planID
16482016006) med plankart datert 10.11. 2015 og endring i bestemmelser datert 01.04.2016 med
følgende endringer før den sendes til kommunestyret:
- Grunnforurensing tas inn som tema og vurderes i ROS – analysen.
- Miljøgeologisk rapport med tiltaksplan må oppgraderes slik at undersøkelser på forurenset
grunn også omfatter områder tilknyttet vassdragssystemet Gammelelva (o_VN sør til o_VN
nord).
Innstilling til kommunestyret:
Midtre Gauldal kommune vedtar planID 16482016006 slik den er godkjent i NPM – utvalget den
18.04.2016.
Egengodkjenning av denne reguleringsplanen fattes i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12.
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Innkomne høringsmerknader, sammendrag og rådmannens vurdering
Vedlegg høringsmerknader er et vedlegg til detaljregulering for planoverganger Støren (planid_2016006)
Høringsperioden var i perioden 17.11.2015 – 06.01.2016

Vedtatt i kommunestyret…….. 2016
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Leser veiledning
Vedlegget gir en kort oversikt og oppsummering av innkomne høringsmerknader og rådmannens vurdering av disse samt anbefaling til NPM – utvalget. Det er
kommet inn 6 merknader innen fristen. Alle merknadene til arealdelen er listet opp i tabellen under. Rådmannen har kommentert merknadene kort. Merknadene
kommer i følgende rekkefølge:
 Statlige/offentlig
 Grunneiere, innbygger, næringsliv, lag, organisasjoner osv.
Rådmannens anbefaling er synliggjort med fargede kryss, med følgende fargekode:
Høringsmerknader som rådmannen har anbefalt å innarbeide i arealdelen
Høringsmerknader som rådmannen ikke har anbefalt å innarbeide i arealdelen
Høringsmerknader som er anbefalt ivaretatt på andre måter, som allerede er ivaretatt i gjeldende planer eller som delvis er innarbeidet.
Enkelte av merknadene er det ikke knyttet noen anbefalinger til.
Følgende forkortelser kan være brukt:


Dok. Nr – hvert innspill har fått ett nummer. Tallet etter bindestrek er arkiv nummer som det er registrert på i ephorte.

Dette vedlegget må leses/ses i sammenheng med følgende dokumenter:




Vedlegg Planbeskrivelse
Vedlagt kart
Vedlegg Planbestemmelser
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Dok.nr.

Avsender Gnr./bnr

Sammendrag av merknad/innspill

Rådmannens vurderinger og anbefalinger

Planforslaget synes ikke å komme i konflikt
med allmenne friluftsinteresser. Det minnes
om den generelle aktsomhetsplikten etter §8 i
kulturminneloven.

Tas til orientering

Det anbefales at plankartet fremstilles mer
lesbart.

Tas til orientering. Kartet er oversiktlig og lesbart.

Regionale myndigheter:
1/-24

2/25/2

Sør – Trøndelag Fylkeskommune (FK)

Fylkesmannen i SørTrøndelag (FM)

Landbruk og bygdeutvikling
Jordvernet er søkt ivaretatt
Tas til orientering
Det er positivt at overskytende matjord ivaretas
og ikke blandes med annen masse
Reindrift
Inge merknader
Miljøvern
Det registreres at innspillene i planprogrammet
er ivaretatt i planbestemmelsene.

Tas til orientering

Planlegging av ny trase for bekken må skje i
tett dialog med FM
Barn og unge
Ingen ytterligere merknader
Sosial og helse
Det er positivt i et folkehelseperspektiv med
tiltak som reduserer ulykkesrisikoen.

3
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Anbefaling
rådmannen

Vedtak 2. g.
behandling

3/25/3

Mattilsynet

4/25/5

Statens Vegvesen
(SVV)

Samfunnssikkerhet
Viser til foreliggende ROS – analyse. Det anbefales at aktsomhetsområder for jord- og flomskred, samt steinsprang og snøskred omtales i
analysen. Det anbefales videre at aktuelle aktsomhetsområder markeres i plankart.

Det vises til tabell 2.1 uønskede hendelser i
ROS-analysen, der temaene er vurdert som ikke
relevante problemstillinger for området.

Det anbefales videre at en vurdering av fremtidige klimaendringer tas inn ROS – analysen.

Det vises til tabell 2.1 der dette vurderes ivaretatt.

Minner samtidig om at planmyndigheten har
ansvaret for å godkjenne ROS – analysen i
henhold til pbl. § 4-3.

Tas til orientering.

Viser videre til NVE som sektormyndighet på
skred og flom for oppfølging av grunnundersøkelser og eventuelle fareområder. Kommunen rådes til tett dialog med NVE i forbindelse
med utfordrende utbyggingsområder med tanke på skred og flom. Det forutsetts at kommunen legger NVE sine faglige råd og merknader
til grunn.

Tas til orientering.

Universell utforming
Viser til FK sin uttalelse
Mattilsynet har ingen merknader til mottatte
detaljreguleringsplan da forhold knyttet til distribusjon av drikkevann blir ivaretatt i byggeplan.
Vegvesenet påpeker at traseen til adkomstvegen kunne vært markert på en mer tydelig måte
i plankartene.
Videre påpekes at nordpilen i tegnforklaringen
i plankartene ikke er nordvendt

Aktuelle aktsomhetsområder anses ivaretatt i
plankartet per i dag.

Tas til orientering

Tas til orientering.

Ivaretatt med pil nord i kartblad 1 og kartblad
2.

4
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Grunneiere, innbygger, næringsliv, lag, organisasjoner osv.
Dok.nr.

Avsender Gnr./bnr

Sammendrag av merknad/innspill

Rådmannens vurderinger og anbefalinger

6/26

Hofsminde AS (1/5,
1/6)/ og Hovstad,
Kvernrød og Flatmo
(leietakere)

Bygningen er utleid til advokatene Hovstad,
Kvernrød og Flatmo samt bolig for to personer. Advokatkontoret medfører betydelige
trafikktall til og fra aktuelle eiendom.

Viser til kommunens byggesaksarkiv. Det foreligger her ingen dokumentasjon som viser at
bygningen er bruksendret til bolig. Det er heller
ikke bruksendret til kontor. Rådmannen forholder seg til dette så lenge det ikke legges frem
annen dokumentasjon.
For å sikre betydelige trafikktall anbefaler Rådmannen at overgang stenges.

Omsøkte planovergangstiltak vil forlenge eksisterende adkomst med ca. 1 km.

Adkomst forlenges med i underkant av 450
meter fra dagens kryss ved innkjøring Folkets
hus(Fylkesvei).

Adkomsten vil ytterligere bli vanskeliggjort ved
at ny adkomst vil gå gjennom boligområde,
dels næringsområde og deretter landbruksområde.

Det er en etablert vei gjennom Moøya. I hh. til
kommunedelplan Støren er områdene langs
veien regulert til kombinert bebyggelse og anleggsformål, næring og forretning. Rådmannen
kan ikke se at adkomsten blir ytterligere vanskeliggjort.
Per i dag er privat vei på ca. 105 meter og ny
privat vei vil bli på ca. 325 meter. Ansvar for
drift/vedlikehold må avtales gjennom privatrettslig avtale mellom Jernbaneverket og grunneiere/brukere av området.

Det fremgår videre av planforslaget at grunneiere og brukere vil stå ansvarlig for drift og
vedlikehold av ny forlenget adkomstveg etter at
denne er bygd.

5
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Anbefaling
rådmannen

Vedtak 2. g.
behandling

7/27

Eilif Peder Folstad
(gbnr.1/2 og 1/4)

I tillegg antas at trafikkmengden bla. av tungtrafikk, som følge av at Støren stasjon er planlagt som omlastingspunkt for DovreRørosbanen.

Dersom det er ny beredskapsterminal det vises
til er denne planlagt vest for jernbanen. Rådmannen ser imidlertid at det kan bli noe tungtrafikk forbi eiendommen. Dersom dette medfører mere støy er utbygger pålagt å tilby tiltak
som hindrer dette.

Dette vil medføre betydelige ulemper og advokatkontoret vil måtte flytte til andre kontorlokaler. Hofsminde AS ser det som svært vanskelig å erstatte eksisterende leietaker, hvorpå eier
vil måtte påregne inntektstap.

Rådmannen mener at Hofsminde AS og Advokatene Hovstad, kvernrød & Flatmo fortsatt
kan drive næring og advokatkontor som tidligere. Fordelen med ny og sikker adkomst må veie
tyngre enn ulempene i dette tilfellet.

Hofsminde AS har tilbudt salg av eiendommen
til jernbaneverket slik at planovergang kan
legges ned.

Tas til orientering

Hofsminde AS vurderer at tiltaket har så store
konsekvenser for eiendommen at man ved
gjennomføring av tiltaket ved tvang vil kreve
eiendommen innløst.

Tas til orientering

Ser ikke behovet for å etablere en så lang adkomst når jernbaneverket kan bygge ny undergang/overgang ved eksisterende planovergang
(PLO-RB 500,632) på egen grunn. Behovet for
å erverve dyrka mark vil da bortfalle. Vises til
Fylkesmannens merknader datert 12.01.15.

Tas til orientering.

Mener at saken har fått uante konsekvenser og
så for seg bedre trafikale løsninger på Støren
stasjon.

Tas til orientering

Mener at dagens overgang ved Støren stasjon
6
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er god nok. Viser til følgende belastninger som
vil oppstå ved ny kjørevei:
- lengre kjørevei for JBV
- økt trafikk gjennom Moøya – som boligområde
- økt belastning på miljøet, ulemper for
fastboende og vår turistvirksomhet
- hyppige og sveipende billys på kveldsog nattestid
- støy og støv fra tungtrafikk og laksefiskere – veien passerer ca. 40 m fra
våningshuset.
JBV kan bygge kjørebru over jernbane på egen
eiendom og dermed få en sikker overgang. JBV
vil da få bedre oversikt over trafikk og ferdsel.

Tas til orientering.

Nytt omlastingspunkt for gods på Støren vil
medføre ytterligere økt trafikk på østsiden av
jernbanen. Dette er lite fremtidsrettet.

Rådmannen er enig i at dette er den mest fremtidsrettete løsningen. Jernbaneverket (JBV) er
likevel lite tydelig på hvilke strategier de har for
fremtiden. Samtidig er det foreløpig usikkert
hva som skjer med E6 og dermed også fremtidige løsninger ved Haga bru.
Ny adkomstvei medfører omdisponering av
dyrkamark og er ikke positivt for landbruket.

Viser til følgende negative konsekvenser for
landbruket:
- 2 daa dyrka mark går bort
- Ny grusvei vil (med og uten snøbrøyting)vil medføre støv og annen forurensning inn på dyrka mark, påvirker avlingens
kvalitet, kvantitet og er negativt for beitedyr.
Viser til følgende negative konsekvenser for
gården:
- Rasering av innkjøring til gården samt
tunet og hagen.

Flere løsninger er vurdert og Rådmannen anser
likevel sikkerheten som viktigere enn hensynet
til dyrka mark i dette tilfellet.

Så langt Rådmannen kan se må flere tuntrær
langs jernbanen fjernes. Det er satt krav om at
eksisterende vegetasjon må bevares mest mulig.
Ellers vises det til §3.1 rekkefølgekrav i planbe-
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-

11 - 12 gamle bjørketrær, (som del av
tun bebyggelsen), opparbeidet gjennom generasjoner må fjernes.
Det er satset 8-10 mill på næringsutvikling og sysselsetting på gården.

Ser ikke for seg at det skal etableres tursti inn
mot stasjonsområdet og kulturlandskapet for
Voldøien.

stemmelsene; «alle berørte områder skal revegeteres,
istandsettes og tilbakeføres til formålet som vist i planen»

Viser til Sentrumsprosjekt Støren og mål om
tilgjengelighet til Gaula. Tursti ble vedtatt i
Kommunedelplan Støren i 2014 samt Grønnplan for Støren i 2015. Viser til følgende innspill fra Folstad i forbindelse med kommunedelplan Støren: «Kommunen foreslår å etablere en
tilrettelagt tursti langs Gaula. Dette støtter jeg fullt ut,
og vil gjerne, med de muligheter for tilrettelegging som
finnes innenfor landbruket på dette området, bidra for å
få dette til».
Rådmannen antok med dette at grunneier var
positiv til tursti langs Gaula.

Viser til samfunnsutviklingen og råder Midtre
Gauldal til ikke å velge den enkleste løsningen,
men å utrede flere alternativer på egen eiendom.

Det finnes ikke enkle løsninger på denne
problemstillingen.

Viser til at området øst for stasjonen fremstilles
som et naturskjønt, verdifullt område verdt et
besøk.
1. Det er ingen bekk som heter «Evje».
Det er Gammelelva og som lokalt benevnes som skithølet.
2. Området er forurenset over lang tid.
Jeg fikk i min tid drikkeforbud for mine husdyr på gr. av utslipp fra Zanda
og kloakkutslipp fra jernbanens områ-

Viser til EUs vanndirektiv der det er krav om at
miljøtilstanden i vann og vassdrag skal være
god – både den fysiske-, kjemiske- og økologiske kvaliteten.
Rådmannen viser til rekkefølgekrav der alle
berørte områder skal revegeteres og istandsettes
etter ferdigstilling. Dette skal også være gjeldende for Evje ved jernbaneområdet (skithølet).

8
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de. Ting ble nedgravd her under 2.
verdenskrig og det er forurensing av
kreosotbehandla jernbanesviller.

Rådmannen har gjort følgende endringer i planutkast (merket rødt):
Bestemmelser:
Tilføyelse rekkefølgebestemmelser
Tilføyelse bestemmelse § 5.5
Tilføyelse bestemmelse § 6.1
Kart:
Endring av planid
Planbeskrivelse:
Ingen endringer
Konsekvensutredning:
Ingen endringer

9
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Innledning

1.1

Bakgrunn

multiconsult.no
1 Innledning

Jernbaneverket skal stenge to planoverganger og bygge ny adkomstvei i området ved Støren
jernbanestasjon i Midtre Gauldal kommune.
Multiconsult er engasjert som miljøgeologisk rådgiver for jernbaneverket i prosjektet.

1.2

Regelverk
I henhold til Forurensningsforskriftens kapittel 2, ”Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og
gravearbeider”, skal tiltakshaver vurdere om det er forurenset grunn i området der et terrenginngrep
er planlagt, og om nødvendig besørge at det utføres miljøgeologiske undersøkelser for å avklare
dette. Dersom undersøkelsen avdekker forurensning (overskridelse av Miljødirektoratets
normverdier i ett eller flere punkter) skal det i tråd med forskriftens §2-6 utarbeides en tiltaksplan
som beskriver håndtering og sluttdisponering av oppgravde masser.
Området er ikke registrert i Miljødirektoratet sin database over forurensede lokaliteter, men den
nordligste delen av adkomstveien skal legges over et område som er opplyst å bestå av fyllmasser
med ukjent opprinnelse. I tillegg kan aktivitet på det nordlige området (nærhet til jernbane, lagring
av utstyr osv.) ha medført grunnforurensning.
For å avklare forurensningssituasjonen på den nordligste delen av området er det gjennomført en
miljøgeologisk grunnundersøkelse i henhold til Miljødirektoratets veileder 91:01, ”Veiledning for
miljøtekniske grunnundersøkelser”, samt Miljødirektoratets veileder 99:01A, ”Risikovurdering av
forurenset grunn”. Resultatene er vurdert mot grenseverdier i Miljødirektoratets veileder TA2553/2009, ”Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn”.
Det er ikke mistanke om forurenset grunn på resterende område som omfattes av prosjektet.

1.3

Områdebeskrivelse
Beliggenhet til det undersøkte området fremgår av Figur 1 og Figur 2, mens flyfoto er vist i Figur 3.
Bilde fra området er vist i Figur 4.
Den nye adkomstveien utgjør totalt ca. 1000 meter med ny vei, mens området som er opplyst å bestå
av fyllmasser omfatter ca. 100 meter i den nordligste delen av veitraséen.
Det undersøkte området fremstår som flatt og ligger på ca. kote +64 (ref. NN1954). Mot øst faller
området ned til ca. kote +60.
Nærmeste resipient er en liten bekk som ligger ca. 10 meter øst for den planlagte veien. Bekken fører
ut i Gaula.
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1 Innledning

Figur 1 Beliggenheten til Støren (Kilde: Norgeskart).

Figur 2 Beliggenheten til de to planovergangene og plassering av den nye adkomstveien (Kilde: Norgeskart).
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1 Innledning

Figur3 Flyfoto som viserområdet som er undersøktmarkert med hvitfarget sirkel(Kilde:Norgei bilder).

Figur4 Bildeav området,tatt fra nord.

1.4 Prosjektutforming
Arbeideneomfatter etableringav adkomstveilangsøstsidenav jernbanen. Adkomstveienvil være
1050meter. Kart over veien som skalbyggesog krysningenesom skalstengeser vist i Figur5.
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1 Innledning

Figur 5 Kart som viser ny adkomstvei og planoverganger som skal stenges. Undersøkt område er vist med rød
sirkel (kilde: Multiconsult-tegning 415952 B-001 «Vegomlegging Støren stasjon, km 500,632»).
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2 Utførte undersøkelser

1.5 Grenseverdier
Miljødirektoratet har i veilederTA-2553/2009definert tilstandsklasserfor forurenset grunn,basert
på jordasinnhold av forurensninger. Tilstandsklassene
gir et uttrykk for hva som regnessom god eller
dårlig miljøstand, og benyttesfor å sette grenserfor forurensningi jord ved ulik arealbruk.
Tilstandsklassene
byggerpå en risikovurderingav helseog gjenspeilervirkningenpå mennesker.
Relevanteparametreog tilstandsklasserfor dette prosjekteter gjengitt i vedlegg1.
Det skaletableresveiarealpå området, og området brukesi dag til industri/jernbanetrafikk. I slike
områdertillates det tilstandsklasse3 eller laverebådei toppjorda (<1 meter) og i dypereliggende
jord (>1 meter).

2

Utført e undersøkelser

2.1 Feltarbeid
Grunnundersøkelsen
på området ble utført 13. november2014.Undersøkelsene
ble utført med
innleid gravemaskinfra Børset& BjerksetEntreprenørAS. Registreringog prøvetakingble utført av
miljøgeologØysteinR.Bergefra Multiconsult.
Undersøkelsenomfattet gravingav 5 prøvegroper(SS1-SS5). Prøvegropeneble gravdgjennom
fyllmasselagetned til originalgrunn, ca. 3 meter under terreng. I hver prøvegropble massene
inspisertog beskrevet,og det ble tatt ut representativejordprøveriht. lagdeling.
Plasseringav prøvepunkteneer vist i Figur6.

Figur6 Plasseringav prøvepunkter,markert med SS1-SS5.

2.2 Kjemiskeanalyser
Fragrunnundersøkelsenble 20 jordprøversendt til kjemiskanalyse.Innsendt e prøver består av
dekkmasser(jord/sand/grus),fyllmasserog antatt original grunn.
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3 Resultater

Prøvene ble analysert med hensyn på tungmetaller (arsen, bly, kadmium, krom, kobber, kvikksølv,
nikkel og sink), polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og oljeforbindelser. I tillegg er et utvalg
av prøvene analysert med hensyn på totalt organisk innhold (TOC).
Vedlegg 1 viser hvilke prøver som er analysert og hvilke masselag prøvene representerer.
Alle analysene er utført av ALS Laboratory Group Norway AS, som er akkreditert for disse analysene.
For beskrivelse av analysemetoder og deteksjonsgrenser, se analyserapporter i vedlegg 2.

3

Resultater

3.1

Grunnforhold – visuelle observasjoner
En oversikt over registreringer fra undersøkelsene er gitt i vedlegg 1.
Grunnen i området består av topplagsmasser av jord/sand/grus. Under dette er det fyllmasser
hovedsakelig bestående av finsand/sand. I finsanden ble det registrert noe grus og stein. I tillegg
inneholdt massene rester av organisk materiale (små røtter). I det øverste laget av antatt original
grunn på området ble det registrert finsand som inneholdt mye organisk materiale/jord. Under dette
ble det registrert mer grovkornet masse uten organisk innhold. Antatt original grunn ble påtruffet
allerede ved ca. 0,3 meter sør på området (prøvepunkt SS1B), mens lenger nord var området oppfylt
med ca. 3 meter med fyllmasser.
I prøvepunkt SS2 ble det ved dybde 0,1-0,5 meter i den ene siden påtruffet koksmasser. Ut over
dette ble dette ble ikke påtruffet synlig forurenset masser på området. Det ble ikke observert avfall
eller registrert oljelukt i noen av massene.
Det ble ikke påtruffet grunnvann i forbindelse med undersøkelsen. Masser i bunn av prøvegrop SS2
(dybde 3,4 meter) var fuktige. Grunnvannstanden antas å stå omtrentlig på dybden med bekken som
renner rett øst for det undersøke område. Bekken ligger ca. 4 meter lavere enn det undersøkte
området.
Bilder som viser to av prøvegropene er vist i Figur 7 og Figur 8.

Figur 7 Bilde av prøvegrop SS2. Topplagsmasser av jord/sand/grus over finsand/sand. I bunn av gropa var det
sand/grov sand. I det nordøstre hjørnet ble det påtruffet koksmasser, jfr. mørkt felt øverst i bildet.
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3 Resultater

Figur 8 Bilde av prøvegrop SS5. Jord/sand/grus over finsand. Mer jord og finsand i bunn av gropa.

3.2

Analyseresultater
En oversikt over analyseresultatene er gitt i vedlegg 1. Resultatene er sammenlignet med
helsebaserte tilstandsklasser. Fargekoder for tilstandsklassene er også benyttet i Figur 9, som er et
utsnitt fra vedlagte tegning 415952-90-RIGm-TEG-002.
Analyseresultatene viser at topplagsmassene (ca. dybde 0-0,1 meter) er forurenset tilsvarende
tilstandsklasse 2 og 3 med hensyn på tungmetaller, PAH og/eller oljeforbindelser. Underliggende
oppfylte masser fra dybde ca. 0,1-3 meter er påvist i tilstandsklasse 1 for tungmetaller, PAH og olje.
Unntaket er to punkter der det er påvist kobber i tilstandsklasse 2. Koksmasser i prøvepunkt SS2 er
påvist å være i tilstandsklasse 3 med hensyn på arsen. Antatt original grunn er bekreftet å være ren.
Plassering av prøvepunktene fargelagt i henhold til forurensningsnivå er vist i Figur 9, samt i vedlagte
tegning 415952-90-RIGm-TEG-002.
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4 Vurderingav forurensningssituasjonen

Figur9 Plasseringav prøvepunkter.Prøvepunkteneer fargelagt iht. tilstandsklasserfor forurensetgrunn. Blå
farge tilsvarert ilstandsklasse1 (rene masser), grønntilsvarer tilstandsklasse2 og gul tilsvarertilstandsklasse3.
Utsnitt fra vedlagtetegning415952-90-RIGm-TEG-002.

4

Vurderingav forurensningssituasjon
en
Undersøkelseneviserat massenepå området i hovedsakbestårav masseri tilstandsklasse1 (rene
masser)og tilstandsklasse2 (svaktforurenset). Topplagsmassene
(0-0,1 meter under terreng) er
påvistå være forurenseti tilstandsklasse2 og 3. Koksmasserer påvistå værei tilstandsklasse3.
Originalemasserpå området er påvistå være rene, tilstandsklasse1.
Undersøkelsenhar avdekketforurensedemasser, men påvistenivå tillates på områder med slik
arealbruk(vegareal/industri),og eventuelloppgravingutføres derfor kun ved behovfor
masseutskiftingmed kvalitetsmasseri forbindelsemed etableringav ny adkomstvei.
I henholdtil Forurensningsforskriften
s kapittel 2 er det ved overskridelseav normverdierfor
forurenset grunn krav om utarbeidelseav en tiltaksplanfor håndteringav forurensedemasser.
Tiltaksplanenskalgodkjennesav Midtr e Gauldalkommune, og skalbeskriverutiner for gravingi og
disponeringav forurenset masse.Tiltaksplanenskalvære godkjentfør gravearbeidenestarter.
Entiltaksplanfor håndteringav forurensetgrunn er gitt i påfølgendekapittel.
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5 Tiltaksplan

5

Tiltaksplan

5.1

Oppfølging og styring av gravearbeider
Graving i forurensede masser skal styres av en miljøgeolog (person med kompetanse innen
håndtering av grunnforurensning).
Miljøgeologen skal varsles dersom masser med avvikende utseende eller spesiell lukt (antatt
forurensning) påtreffes utenfor områder der det til nå er registrert.
Miljøgeologen skal holdes orientert om planlagt fremdrift av alle gravearbeider. All supplerende
prøvetaking og analyse av prøver ivaretas av miljøgeologen.
Miljøgeologen ivaretar også nødvendig kontakt med forurensningsmyndighetene, i og etter
byggefasen.

5.2

Oppgraving
Før gravearbeidene starter, skal det utarbeides en graveplan/disponeringsplan for området, som
inkluderer eventuelle vilkår fra Midtre Gauldal kommune. Alle gravearbeider skal planlegges og
utføres i henhold til påvist forurensningsnivå og utarbeidet graveplan.
Det er påvist både rene og forurensede masser på området, og det skal legges vekt på å unngå
sammenblanding av masser med ulik forurensningsgrad, både under graving og mellomlagring.
Ved oppgraving av forurensede masser må gravingen utføres sjikt- og seksjonsvis, samt på grunnlag
av visuelle observasjoner.

5.3

Mellomlagring og transport
Masser i tilstandsklasse 1 og 2 kan mellomlagres på tomta uten spesielle restriksjoner. Dersom
massene viser seg å være til sjenanse kan tildekking bli påkrevd. Masser i tilstandsklasse 3 til 5 skal
kun mellomlagres på tett underlag (asfalt/betong/kraftig presenning), og være overdekket med plast
eller presenning.
Eventuell mellomlagring av forurensede masser utenfor anleggsområdet må godkjennes av
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag som forurensningsmyndighet. Alternativt benyttes mellomlager med
generell godkjenning for dette.
Ved transport av forurenset masse skal det påses at det ikke forekommer søl eller annen uheldig
påvirkning av omgivelsene (støv).
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Disponering av masser
Følgende disponeringsløsninger forutsettes for masser med ulikt forurensningsinnhold:
•

Tilstandsklasse 1 (rene masser):
o

•

•

•

Kan disponeres fritt, internt og eksternt. Entreprenøren skal ikke kjøre ut rene
fyllmasser uten at dette er avtalt med miljøgeologen.

Tilstandsklasse 2 (god):
o

Kan gjenbrukes fritt i vegarealet.

o

Overskuddsmasse leveres til eksternt anlegg med konsesjon for mottak av slike
masser. Lokale mottak er AF Decom AS sitt deponi på Nedre Sjetnan og Franzefoss
sitt deponi i Lia, begge i Trondheim. Alternativt benyttes mottak utenfor regionen
(NOAH, FSG, Miljøteknikk, etc.).

Tilstandsklasse 3 (moderat):
o

Kan gjenbrukes fritt i vegarealet.

o

Overskuddsmasse leveres til eksternt anlegg med konsesjon for mottak av slike
masser. Lokale mottak er AF Decom AS sitt deponi på Nedre Sjetnan og Franzefoss
sitt deponi i Lia, begge i Trondheim. Alternativt benyttes mottak utenfor regionen
(NOAH, FSG, Miljøteknikk, etc.).

Tilstandsklasse 4 (dårlig), tilstandsklasse 5 (svært dårlig) og «farlig avfall»:
o

Dersom det påvises masser i klasse 4, klasse 5 eller «farlig avfall», forutsettes disse
fjernet fra området. Massene må leveres til eksternt anlegg med konsesjon for
mottak av slike masser (NOAH, FSG, Miljøteknikk etc.).

Entreprenøren er ansvarlig for å dokumentere alle sluttdisponeringsløsninger. Dette gjelder både
intern gjenbruk og ekstern disponering av masser. Dokumentasjon av interne løsninger baseres på
oppmåling /profilering, mens eksterne leveranser dokumenteres på grunnlag av veiesedler og
kvitteringer fra mottaksanlegg. Dokumentasjon skal framskaffes og oversendes til prosjektet sin
miljøgeolog.

5.5

Sikkerhet og beredskap
Eiendommen, eller deler av eiendommen, skal avsperres så lenge det pågår utgraving eller
mellomlagring av forurensede masser.
De påviste forurensningene i grunnen representerer ingen risiko for akutt helseskade. Eventuelle
langsiktige skadevirkninger forebygges gjennom normale hygienetiltak, og det viktigste vil være å
unngå spising/røyking med skitne fingre.
I henhold til ”Forskrift om varsling om akutt forurensning eller fare for akutt forurensning” er det
brannvesenet (tlf. 110) som skal varsles ved uforutsette utslipp av flytende forurensning (eller fare
for dette).

5.6

Rapportering
Etter ferdigstilling av gravearbeidene utarbeides en sluttrapport med dokumentasjon av
gjennomføringen. Rapporten skal inneholde en oversikt over all forurenset masse som er håndtert i
prosjektet.
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Sluttrapporten utarbeides av tiltakshavers representant (miljøgeolog) og oversendes Midtre Gauldal
kommune senest 3 måneder etter at anleggsperioden er avsluttet.

6

Referanser
Miljødirektoratet-veileder 91:01

Miljøtekniske grunnundersøkelser

Miljødirektoratet-veileder 99:91A

Risikovurdering av forurenset grunn, TA-1629/9

Miljødirektoratet-veileder TA-2553/2009

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn
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MULTICONSULT AS
415952‐90‐RIGm‐RAP‐001
Vedlegg 1

Verdier i mg/kg TS
Prøvepunkt

Dybde (m)

TOC (%)

Beskrivelse

As

Cd

Cr

Tungmetaller
Cu
Hg

PAH

0,3

<0,05

30

137

0,01

21

7

53

0,098

<0,010

<10

<20

<0,1
14
0,7
21
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
16
0,3
0,3
<0,1

<0,05
0,79
<0,05
0,24
<0,05
0,06
0,11
0,13
0,41
0,2
0,1
<0,05

12
28
23
16
23
40
48
18
31
29
28
36

14
139
63
129
43
30
180
27
179
73
64
22

<0,01
0,03
<0,01
0,04
<0,01
<0,01
0,01
<0,01
0,08
<0,01
<0,01
<0,01

13
27
23
19
26
40
33
20
28
26
29
34

2
40
5
65
3
3
14
2
99
5
4
2

17
222
28
42
28
116
80
40
148
56
42
144

0,029
14,4
n.d.
1,79
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
2,07
0,475
n.d.
n.d.

<0,010
0,78
<0,010
0,21
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
0,11
0,043
<0,010
<0,010

<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10

<20
51
<20
35
<20
<20
<20
<20
45
<20
<20
<20

0,2
<0,1
<0,1
19
4
1
<0,1
8
<8
<20
<50
<600
<1 000

<0,05
<0,05
<0,05
0,47
<0,05
0,09
<0,05
1,5
<1,5
<10
<15
<30
<1 000

30
25
40
37
23
26
44
50
<50
<200
<500
<2 800
<25 000

24
22
26
507
49
27
63
100
<100
<200
<1 000
<8 500
<25 000

<0,01
<0,01
<0,01
0,1
<0,01
<0,01
<0,01
1
<1
<2
<4
<10
<1 000

32
27
33
36
21
29
38
60
<60
<135
<200
<1 200
<2 500

4
3
3
87
8
5
3
60
<60
<100
<300
<700
<2 500

34
26
39
171
28
51
48
200
<200
<500
<1 000
<5 000
<25 000

n.d.
n.d.
n.d.
5,51
n.d.
n.d.
n.d.
2
<2
<8
<50
<150
<2 500

<0,010
<0,010
<0,010
0,25
<0,010
<0,010
<0,010
0,1
<0,1
<0,5
<5
<15
<100

<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
50
<50
<60
<130
<300
<20 000

<20
<20
16
120
<20
<20
<20
100
<100
<300
<600
<2 000
<20 000

Ni

Pb

Zn

Sum16

B(a)P

C10-C12

C12-C35

SS1A

-46-

0-0,1
0,1-1
1-1,5
SS1B
0-0,1
0,1-0,3
0,3-1,5
SS2
0-0,1
0,1-1
0,1-0,5A
1-2
2-2,8
2,8-3
3-3,4
SS3
0-0,1
0,1-1,5
1,5-3
3-3,3
SS4
0-0,05
0,05-0,1
0,1-1,5
1,5-2,3
2,3-3,3
SS5
0-0,2
0,2-1
1-2,3
2,3-3,3
Normverdi (1. juli 2009)
Tilstandsklasse 1
Tilstandsklasse 2
Tilstandsklasse 3
Tilstandsklasse 4
Tilstandsklasse 5

1,6
1,5
0,3

0,3

0,5

n.d. = ikke påvist

Side 1 av 1

Jord/sand/grus. IP.
Finsand med grus, jordig finsand i bunn.
Grov sand/sand med grus/stein. IP
Jord/sand/grus. IP.
Finsand med grus. IP.
Grov sand/sand med grus/stein.
Jord/sand/grus.
Sand/finsand med grus, noe stein.
Koks med sand.
Sand/finsand med grus, noe stein.
Finsand, noe organisk.
Jordig finsand, noe røtter.
Sand/grov sand. Fuktig.
Jord/sand/grus.
Finsand med noe grus, noe orangisk (røtter). Lag av silt.
Finsand med grus. Lag med jordig finsand.
Sand/finsand.
Jord/sand/grus. IP.
Pukk/grus. IP.
Finsand, noe organisk.
Finsand, noe organisk. Lag av silt i ene hjørnet.
Jordig finsand.
Grusig sand, noe jord.
Finsand med noe grus.
Finsand med noe grus, noe orangisk (røtter).
Jordig finsand.
Meget god
God
Moderat
Dårlig
Svært dårlig

Rapport

N1415537

Side 1 (22)

Registrert
Utstedt

GKWUE1HQRH

2014-11-17 12:22
2014-11-24

Multiconsult AS - Trondheim
Øystein Rønning Berge
Trondheim
N-7486 Trondheim
Norge

Prosjekt
Bestnr

Støren Stasjon
415952

Analyse av faststoff
Deres prøvenavn

SS1A 0,1-1
Jord

Labnummer
Analyse
Tørrstoff (M)
As (Arsen)
Cd (Kadmium)
Cr (Krom)
Cu (Kopper)
Hg (Kvikksølv)
Ni (Nikkel)
Pb (Bly)
Zn (Sink)

N00335891

Fraksjon >C10-C12
Fraksjon >C12-C16
Fraksjon >C16-C35
Naftalen
Acenaftylen
Acenaften
Fluoren
Fenantren
Antracen
Fluoranten
Pyren
Benso(a)antracen^
Krysen^
Benso(b+j)fluoranten^
Benso(k)fluoranten^
Benso(a)pyren^
Dibenso(ah)antracen^
Benso(ghi)perylen
Indeno(123cd)pyren^
Sum PAH-16*
Sum PAH carcinogene^*

Resultater
86.9
0.3
<0.05
30
137
0.01
21
7
53

Usikkerhet (±)
8.69
0.2

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metode
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Utført
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sign
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO

<10
<10
<10

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

1
1
1

1
1
1

MORO
MORO
MORO

<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
0.015
0.021
0.016
<0.010
0.018
0.014
0.014
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
0.0980
0.0460

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO

4.2
19.18
0.02
2.94
2
5.3

0.0045
0.0063
0.0048
0.0054
0.0042
0.0042
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Side 2 (22)

GKWUE1HQRH

Deres prøvenavn

SS1B 0,3-1,5
Jord

Labnummer
Analyse
Tørrstoff (M)
As (Arsen)
Cd (Kadmium)
Cr (Krom)
Cu (Kopper)
Hg (Kvikksølv)
Ni (Nikkel)
Pb (Bly)
Zn (Sink)

N00335892

Fraksjon >C10-C12
Fraksjon >C12-C16
Fraksjon >C16-C35
Naftalen
Acenaftylen
Acenaften
Fluoren
Fenantren
Antracen
Fluoranten
Pyren
Benso(a)antracen^
Krysen^
Benso(b+j)fluoranten^
Benso(k)fluoranten^
Benso(a)pyren^
Dibenso(ah)antracen^
Benso(ghi)perylen
Indeno(123cd)pyren^
Sum PAH-16*
Sum PAH carcinogene^*

Resultater
96.8
<0.1
<0.05
12
14
<0.01
13
2
17

Usikkerhet (±)
9.68

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metode
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Utført
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sign
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO

<10
<10
<10

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

1
1
1

1
1
1

MORO
MORO
MORO

<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
0.015
0.014
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
0.0290
n.d.

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO

1.68
1.96
1.82
2
1.7

0.0045
0.0042
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Side 3 (22)

GKWUE1HQRH

Deres prøvenavn

SS2 0-0,1
Jord

Labnummer
Analyse
Tørrstoff (M)
As (Arsen)
Cd (Kadmium)
Cr (Krom)
Cu (Kopper)
Hg (Kvikksølv)
Ni (Nikkel)
Pb (Bly)
Zn (Sink)

N00335893

Fraksjon >C10-C12
Fraksjon >C12-C16
Fraksjon >C16-C35
Naftalen
Acenaftylen
Acenaften
Fluoren
Fenantren
Antracen
Fluoranten
Pyren
Benso(a)antracen^
Krysen^
Benso(b+j)fluoranten^
Benso(k)fluoranten^
Benso(a)pyren^
Dibenso(ah)antracen^
Benso(ghi)perylen
Indeno(123cd)pyren^
Sum PAH-16*
Sum PAH carcinogene^*
TOC

Resultater
86.5
14
0.79
28
139
0.03
27
40
222
<10
<10
51

Usikkerhet (±)
8.65
1.96
0.1106
3.92
19.46
0.02
3.78
5.6
22.2

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metode
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Utført
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sign
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO

15.3

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

1
1
1

1
1
1

MORO
MORO
MORO

0.31
0.35
0.026
0.15
0.57
0.76
2.0
2.5
1.1
1.8
1.6
1.5
0.78
0.12
0.48
0.36
14.4
7.26

0.093
0.105
0.0078
0.045
0.171
0.228
0.6
0.75
0.33
0.54
0.48
0.45
0.234
0.036
0.144
0.108

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO

1.6

0.24

% TS

2

1

MORO
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N1415537

Side 4 (22)

GKWUE1HQRH

Deres prøvenavn

SS2 0,1-1
Jord

Labnummer
Analyse
Tørrstoff (M)
As (Arsen)
Cd (Kadmium)
Cr (Krom)
Cu (Kopper)
Hg (Kvikksølv)
Ni (Nikkel)
Pb (Bly)
Zn (Sink)

N00335894

Fraksjon >C10-C12
Fraksjon >C12-C16
Fraksjon >C16-C35
Naftalen
Acenaftylen
Acenaften
Fluoren
Fenantren
Antracen
Fluoranten
Pyren
Benso(a)antracen^
Krysen^
Benso(b+j)fluoranten^
Benso(k)fluoranten^
Benso(a)pyren^
Dibenso(ah)antracen^
Benso(ghi)perylen
Indeno(123cd)pyren^
Sum PAH-16*
Sum PAH carcinogene^*

Resultater
91.4
0.7
<0.05
23
63
<0.01
23
5
28

Usikkerhet (±)
9.14
0.2

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metode
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Utført
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sign
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO

<10
<10
<10

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

1
1
1

1
1
1

MORO
MORO
MORO

<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
n.d.
n.d.

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO

3.22
8.82
3.22
2
2.8

__________________________________________________________________
ALS Laboratory Group Norway AS
PB 643 Skøyen
N-0214 Oslo
Norway

Web: www.alsglobal.no
E-post: info.on@alsglobal.com
Tel: + 47 22 13 18 00
Fax: + 47 22 52 51 77

-50-

Dokumentet er godkjent
og digitalt signert av

Rapport

N1415537

Side 5 (22)

GKWUE1HQRH

Deres prøvenavn

SS2 0,1-0,5A
Jord

Labnummer
Analyse
Tørrstoff (M)
As (Arsen)
Cd (Kadmium)
Cr (Krom)
Cu (Kopper)
Hg (Kvikksølv)
Ni (Nikkel)
Pb (Bly)
Zn (Sink)

N00335895

Fraksjon >C10-C12
Fraksjon >C12-C16
Fraksjon >C16-C35
Naftalen
Acenaftylen
Acenaften
Fluoren
Fenantren
Antracen
Fluoranten
Pyren
Benso(a)antracen^
Krysen^
Benso(b+j)fluoranten^
Benso(k)fluoranten^
Benso(a)pyren^
Dibenso(ah)antracen^
Benso(ghi)perylen
Indeno(123cd)pyren^
Sum PAH-16*
Sum PAH carcinogene^*
TOC

Resultater
88.9
21
0.24
16
129
0.04
19
65
42
<10
<10
35

Usikkerhet (±)
8.89
2.94
0.04
2.24
18.06
0.02
2.66
9.1
4.2

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metode
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Utført
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sign
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO

10.5

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

1
1
1

1
1
1

MORO
MORO
MORO

0.050
0.011
0.011
0.013
0.11
0.035
0.20
0.17
0.047
0.11
0.20
0.22
0.21
0.075
0.19
0.14
1.79
1.00

0.015
0.0033
0.0033
0.0039
0.033
0.0105
0.06
0.051
0.0141
0.033
0.06
0.066
0.063
0.0225
0.057
0.042

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO

1.5

0.225

% TS

2

1

MORO
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N1415537

Side 6 (22)

GKWUE1HQRH

Deres prøvenavn

SS2 1-2
Jord

Labnummer
Analyse
Tørrstoff (M)
As (Arsen)
Cd (Kadmium)
Cr (Krom)
Cu (Kopper)
Hg (Kvikksølv)
Ni (Nikkel)
Pb (Bly)
Zn (Sink)

N00335896

Fraksjon >C10-C12
Fraksjon >C12-C16
Fraksjon >C16-C35
Naftalen
Acenaftylen
Acenaften
Fluoren
Fenantren
Antracen
Fluoranten
Pyren
Benso(a)antracen^
Krysen^
Benso(b+j)fluoranten^
Benso(k)fluoranten^
Benso(a)pyren^
Dibenso(ah)antracen^
Benso(ghi)perylen
Indeno(123cd)pyren^
Sum PAH-16*
Sum PAH carcinogene^*
TOC

Resultater
90.9
<0.1
<0.05
23
43
<0.01
26
3
28

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metode
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Utført
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sign
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO

<10
<10
<10

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

1
1
1

1
1
1

MORO
MORO
MORO

<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
n.d.
n.d.

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO

% TS

2

1

MORO

0.3

Usikkerhet (±)
9.09

3.22
6.02
3.64
2
2.8

0.1
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N1415537

Side 7 (22)

GKWUE1HQRH

Deres prøvenavn

SS2 2-2,8
Jord

Labnummer
Analyse
Tørrstoff (M)
As (Arsen)
Cd (Kadmium)
Cr (Krom)
Cu (Kopper)
Hg (Kvikksølv)
Ni (Nikkel)
Pb (Bly)
Zn (Sink)

N00335897

Fraksjon >C10-C12
Fraksjon >C12-C16
Fraksjon >C16-C35
Naftalen
Acenaftylen
Acenaften
Fluoren
Fenantren
Antracen
Fluoranten
Pyren
Benso(a)antracen^
Krysen^
Benso(b+j)fluoranten^
Benso(k)fluoranten^
Benso(a)pyren^
Dibenso(ah)antracen^
Benso(ghi)perylen
Indeno(123cd)pyren^
Sum PAH-16*
Sum PAH carcinogene^*

Resultater
85.2
<0.1
0.06
40
30
<0.01
40
3
116

Usikkerhet (±)
8.52

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metode
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Utført
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sign
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO

<10
<10
<10

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

1
1
1

1
1
1

MORO
MORO
MORO

<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
n.d.
n.d.

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO

0.04
5.6
4.2
5.6
2
11.6
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N1415537

Side 8 (22)

GKWUE1HQRH

Deres prøvenavn

SS2 2,8-3
Jord

Labnummer
Analyse
Tørrstoff (M)
As (Arsen)
Cd (Kadmium)
Cr (Krom)
Cu (Kopper)
Hg (Kvikksølv)
Ni (Nikkel)
Pb (Bly)
Zn (Sink)

N00335898

Fraksjon >C10-C12
Fraksjon >C12-C16
Fraksjon >C16-C35
Naftalen
Acenaftylen
Acenaften
Fluoren
Fenantren
Antracen
Fluoranten
Pyren
Benso(a)antracen^
Krysen^
Benso(b+j)fluoranten^
Benso(k)fluoranten^
Benso(a)pyren^
Dibenso(ah)antracen^
Benso(ghi)perylen
Indeno(123cd)pyren^
Sum PAH-16*
Sum PAH carcinogene^*

Resultater
70.3
<0.1
0.11
48
180
0.01
33
14
80

Usikkerhet (±)
7.03

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metode
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Utført
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sign
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO

<10
<10
<10

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

1
1
1

1
1
1

MORO
MORO
MORO

<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
n.d.
n.d.

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO

0.04
6.72
25.2
0.02
4.62
2
8
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N1415537

Side 9 (22)

GKWUE1HQRH

Deres prøvenavn

SS2 3-3,4
Jord

Labnummer
Analyse
Tørrstoff (M)
As (Arsen)
Cd (Kadmium)
Cr (Krom)
Cu (Kopper)
Hg (Kvikksølv)
Ni (Nikkel)
Pb (Bly)
Zn (Sink)

N00335899

Fraksjon >C10-C12
Fraksjon >C12-C16
Fraksjon >C16-C35
Naftalen
Acenaftylen
Acenaften
Fluoren
Fenantren
Antracen
Fluoranten
Pyren
Benso(a)antracen^
Krysen^
Benso(b+j)fluoranten^
Benso(k)fluoranten^
Benso(a)pyren^
Dibenso(ah)antracen^
Benso(ghi)perylen
Indeno(123cd)pyren^
Sum PAH-16*
Sum PAH carcinogene^*

Resultater
90.8
<0.1
0.13
18
27
<0.01
20
2
40

Usikkerhet (±)
9.08

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metode
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Utført
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sign
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO

<10
<10
<10

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

1
1
1

1
1
1

MORO
MORO
MORO

<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
n.d.
n.d.

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO

0.04
2.52
3.78
2.8
2
4
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N1415537

Side 10 (22)

GKWUE1HQRH

Deres prøvenavn

SS3 0-0,1
Jord

Labnummer
Analyse
Tørrstoff (M)
As (Arsen)
Cd (Kadmium)
Cr (Krom)
Cu (Kopper)
Hg (Kvikksølv)
Ni (Nikkel)
Pb (Bly)
Zn (Sink)

N00335900

Fraksjon >C10-C12
Fraksjon >C12-C16
Fraksjon >C16-C35
Naftalen
Acenaftylen
Acenaften
Fluoren
Fenantren
Antracen
Fluoranten
Pyren
Benso(a)antracen^
Krysen^
Benso(b+j)fluoranten^
Benso(k)fluoranten^
Benso(a)pyren^
Dibenso(ah)antracen^
Benso(ghi)perylen
Indeno(123cd)pyren^
Sum PAH-16*
Sum PAH carcinogene^*

Resultater
86.0
16
0.41
31
179
0.08
28
99
148
<10
<10
45
0.034
0.043
<0.010
0.013
0.097
0.082
0.34
0.29
0.12
0.30
0.21
0.20
0.11
0.038
0.097
0.10
2.07
1.08

Usikkerhet (±)
8.6
2.24
0.0574
4.34
25.06
0.02
3.92
13.86
14.8

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metode
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Utført
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sign
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO

13.5

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

1
1
1

1
1
1

MORO
MORO
MORO

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO

0.0102
0.0129
0.0039
0.0291
0.0246
0.102
0.087
0.036
0.09
0.063
0.06
0.033
0.0114
0.0291
0.03
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N1415537

Side 11 (22)

GKWUE1HQRH

Deres prøvenavn

SS3 0,1-1,5
Jord

Labnummer
Analyse
Tørrstoff (M)
As (Arsen)
Cd (Kadmium)
Cr (Krom)
Cu (Kopper)
Hg (Kvikksølv)
Ni (Nikkel)
Pb (Bly)
Zn (Sink)

N00335901

Fraksjon >C10-C12
Fraksjon >C12-C16
Fraksjon >C16-C35
Naftalen
Acenaftylen
Acenaften
Fluoren
Fenantren
Antracen
Fluoranten
Pyren
Benso(a)antracen^
Krysen^
Benso(b+j)fluoranten^
Benso(k)fluoranten^
Benso(a)pyren^
Dibenso(ah)antracen^
Benso(ghi)perylen
Indeno(123cd)pyren^
Sum PAH-16*
Sum PAH carcinogene^*

Resultater
88.2
0.3
0.20
29
73
<0.01
26
5
56

Usikkerhet (±)
8.82
0.2
0.04
4.06
10.22
3.64
2
5.6

<10
<10
<10
<0.010
0.016
<0.010
0.015
<0.010
0.055
0.046
0.062
0.032
0.046
0.039
0.072
0.043
<0.010
0.029
0.020
0.475
0.252

0.0048
0.0045
0.0165
0.0138
0.0186
0.0096
0.0138
0.0117
0.0216
0.0129
0.0087
0.006

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metode
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Utført
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sign
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

1
1
1

1
1
1

MORO
MORO
MORO

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
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N1415537

Side 12 (22)

GKWUE1HQRH

Deres prøvenavn

SS3 1,5-3
Jord

Labnummer
Analyse
Tørrstoff (M)
As (Arsen)
Cd (Kadmium)
Cr (Krom)
Cu (Kopper)
Hg (Kvikksølv)
Ni (Nikkel)
Pb (Bly)
Zn (Sink)

N00335902

Fraksjon >C10-C12
Fraksjon >C12-C16
Fraksjon >C16-C35
Naftalen
Acenaftylen
Acenaften
Fluoren
Fenantren
Antracen
Fluoranten
Pyren
Benso(a)antracen^
Krysen^
Benso(b+j)fluoranten^
Benso(k)fluoranten^
Benso(a)pyren^
Dibenso(ah)antracen^
Benso(ghi)perylen
Indeno(123cd)pyren^
Sum PAH-16*
Sum PAH carcinogene^*

Resultater
87.7
0.3
0.1
28
64
<0.01
29
4
42

Usikkerhet (±)
8.77
0.2
0.04
3.92
8.96

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metode
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Utført
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sign
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO

<10
<10
<10

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

1
1
1

1
1
1

MORO
MORO
MORO

<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
n.d.
n.d.

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO

4.06
2
4.2
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N1415537

Side 13 (22)

GKWUE1HQRH

Deres prøvenavn

SS3 3-3,3
Jord

Labnummer
Analyse
Tørrstoff (M)
As (Arsen)
Cd (Kadmium)
Cr (Krom)
Cu (Kopper)
Hg (Kvikksølv)
Ni (Nikkel)
Pb (Bly)
Zn (Sink)

N00335903

Fraksjon >C10-C12
Fraksjon >C12-C16
Fraksjon >C16-C35
Naftalen
Acenaftylen
Acenaften
Fluoren
Fenantren
Antracen
Fluoranten
Pyren
Benso(a)antracen^
Krysen^
Benso(b+j)fluoranten^
Benso(k)fluoranten^
Benso(a)pyren^
Dibenso(ah)antracen^
Benso(ghi)perylen
Indeno(123cd)pyren^
Sum PAH-16*
Sum PAH carcinogene^*

Resultater
91.4
<0.1
<0.05
36
22
<0.01
34
2
144

Usikkerhet (±)
9.14

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metode
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Utført
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sign
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO

<10
<10
<10

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

1
1
1

1
1
1

MORO
MORO
MORO

<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
n.d.
n.d.

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO

5.04
3.08
4.76
2
14.4
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N1415537

Side 14 (22)

GKWUE1HQRH

Deres prøvenavn

SS4 0,1-1,5
Jord

Labnummer
Analyse
Tørrstoff (M)
As (Arsen)
Cd (Kadmium)
Cr (Krom)
Cu (Kopper)
Hg (Kvikksølv)
Ni (Nikkel)
Pb (Bly)
Zn (Sink)

N00335904

Fraksjon >C10-C12
Fraksjon >C12-C16
Fraksjon >C16-C35
Naftalen
Acenaftylen
Acenaften
Fluoren
Fenantren
Antracen
Fluoranten
Pyren
Benso(a)antracen^
Krysen^
Benso(b+j)fluoranten^
Benso(k)fluoranten^
Benso(a)pyren^
Dibenso(ah)antracen^
Benso(ghi)perylen
Indeno(123cd)pyren^
Sum PAH-16*
Sum PAH carcinogene^*
TOC

Resultater
92.9
0.2
<0.05
30
24
<0.01
32
4
34

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metode
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Utført
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sign
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO

<10
<10
<10

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

1
1
1

1
1
1

MORO
MORO
MORO

<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
n.d.
n.d.

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO

% TS

2

1

MORO

0.3

Usikkerhet (±)
9.29
0.2
4.2
3.36
4.48
2
3.4

0.1
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N1415537

Side 15 (22)

GKWUE1HQRH

Deres prøvenavn

SS4 1,5-2,3
Jord

Labnummer
Analyse
Tørrstoff (M)
As (Arsen)
Cd (Kadmium)
Cr (Krom)
Cu (Kopper)
Hg (Kvikksølv)
Ni (Nikkel)
Pb (Bly)
Zn (Sink)

N00335905

Fraksjon >C10-C12
Fraksjon >C12-C16
Fraksjon >C16-C35
Naftalen
Acenaftylen
Acenaften
Fluoren
Fenantren
Antracen
Fluoranten
Pyren
Benso(a)antracen^
Krysen^
Benso(b+j)fluoranten^
Benso(k)fluoranten^
Benso(a)pyren^
Dibenso(ah)antracen^
Benso(ghi)perylen
Indeno(123cd)pyren^
Sum PAH-16*
Sum PAH carcinogene^*

Resultater
91.1
<0.1
<0.05
25
22
<0.01
27
3
26

Usikkerhet (±)
9.11

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metode
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Utført
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sign
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO

<10
<10
<10

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

1
1
1

1
1
1

MORO
MORO
MORO

<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
n.d.
n.d.

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO

3.5
3.08
3.78
2
2.6
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N1415537

Side 16 (22)

GKWUE1HQRH

Deres prøvenavn

SS4 2,3-3,3
Jord

Labnummer
Analyse
Tørrstoff (M)
As (Arsen)
Cd (Kadmium)
Cr (Krom)
Cu (Kopper)
Hg (Kvikksølv)
Ni (Nikkel)
Pb (Bly)
Zn (Sink)

N00335906

Fraksjon >C10-C12
Fraksjon >C12-C16
Fraksjon >C16-C35
Naftalen
Acenaftylen
Acenaften
Fluoren
Fenantren
Antracen
Fluoranten
Pyren
Benso(a)antracen^
Krysen^
Benso(b+j)fluoranten^
Benso(k)fluoranten^
Benso(a)pyren^
Dibenso(ah)antracen^
Benso(ghi)perylen
Indeno(123cd)pyren^
Sum PAH-16*
Sum PAH carcinogene^*

Resultater
83.2
<0.1
<0.05
40
26
<0.01
33
3
39
<10
<10
16

Usikkerhet (±)
8.32

4.62
2
3.9

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metode
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Utført
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sign
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO

4.8

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

1
1
1

1
1
1

MORO
MORO
MORO

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO

5.6
3.64

<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
n.d.
n.d.
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N1415537

Side 17 (22)

GKWUE1HQRH

Deres prøvenavn

SS5 0-0,2
Jord

Labnummer
Analyse
Tørrstoff (M)
As (Arsen)
Cd (Kadmium)
Cr (Krom)
Cu (Kopper)
Hg (Kvikksølv)
Ni (Nikkel)
Pb (Bly)
Zn (Sink)

N00335907

Fraksjon >C10-C12
Fraksjon >C12-C16
Fraksjon >C16-C35
Naftalen
Acenaftylen
Acenaften
Fluoren
Fenantren
Antracen
Fluoranten
Pyren
Benso(a)antracen^
Krysen^
Benso(b+j)fluoranten^
Benso(k)fluoranten^
Benso(a)pyren^
Dibenso(ah)antracen^
Benso(ghi)perylen
Indeno(123cd)pyren^
Sum PAH-16*
Sum PAH carcinogene^*
TOC

Resultater
84.3
19
0.47
37
507
0.10
36
87
171
<10
<10
120

Usikkerhet (±)
8.43
2.66
0.0658
5.18
70.98
0.02
5.04
12.18
17.1

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metode
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Utført
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sign
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO

36

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

1
1
1

1
1
1

MORO
MORO
MORO

0.056
0.21
0.012
0.081
0.13
0.50
0.96
1.3
0.27
0.64
0.32
0.36
0.25
0.031
0.24
0.15
5.51
2.02

0.0168
0.063
0.0036
0.0243
0.039
0.15
0.288
0.39
0.081
0.192
0.096
0.108
0.075
0.0093
0.072
0.045

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO

0.5

0.1

% TS

2

1

MORO
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N1415537

Side 18 (22)

GKWUE1HQRH

Deres prøvenavn

SS5 0,2-1
Jord

Labnummer
Analyse
Tørrstoff (M)
As (Arsen)
Cd (Kadmium)
Cr (Krom)
Cu (Kopper)
Hg (Kvikksølv)
Ni (Nikkel)
Pb (Bly)
Zn (Sink)

N00335908

Fraksjon >C10-C12
Fraksjon >C12-C16
Fraksjon >C16-C35
Naftalen
Acenaftylen
Acenaften
Fluoren
Fenantren
Antracen
Fluoranten
Pyren
Benso(a)antracen^
Krysen^
Benso(b+j)fluoranten^
Benso(k)fluoranten^
Benso(a)pyren^
Dibenso(ah)antracen^
Benso(ghi)perylen
Indeno(123cd)pyren^
Sum PAH-16*
Sum PAH carcinogene^*

Resultater
95.4
4
<0.05
23
49
<0.01
21
8
28

Usikkerhet (±)
9.54
0.56

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metode
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Utført
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sign
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO

<10
<10
<10

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

1
1
1

1
1
1

MORO
MORO
MORO

<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
n.d.
n.d.

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO

3.22
6.86
2.94
2
2.8
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N1415537

Side 19 (22)

GKWUE1HQRH

Deres prøvenavn

SS5 1-2,3
Jord

Labnummer
Analyse
Tørrstoff (M)
As (Arsen)
Cd (Kadmium)
Cr (Krom)
Cu (Kopper)
Hg (Kvikksølv)
Ni (Nikkel)
Pb (Bly)
Zn (Sink)

N00335909

Fraksjon >C10-C12
Fraksjon >C12-C16
Fraksjon >C16-C35
Naftalen
Acenaftylen
Acenaften
Fluoren
Fenantren
Antracen
Fluoranten
Pyren
Benso(a)antracen^
Krysen^
Benso(b+j)fluoranten^
Benso(k)fluoranten^
Benso(a)pyren^
Dibenso(ah)antracen^
Benso(ghi)perylen
Indeno(123cd)pyren^
Sum PAH-16*
Sum PAH carcinogene^*

Resultater
92.6
1
0.09
26
27
<0.01
29
5
51

Usikkerhet (±)
9.26
0.2
0.04
3.64
3.78

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metode
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Utført
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sign
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO

<10
<10
<10

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

1
1
1

1
1
1

MORO
MORO
MORO

<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
n.d.
n.d.

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO

4.06
2
5.1
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Deres prøvenavn

SS5 2,3-3,3
Jord

Labnummer
Analyse
Tørrstoff (M)
As (Arsen)
Cd (Kadmium)
Cr (Krom)
Cu (Kopper)
Hg (Kvikksølv)
Ni (Nikkel)
Pb (Bly)
Zn (Sink)

N00335910

Fraksjon >C10-C12
Fraksjon >C12-C16
Fraksjon >C16-C35
Naftalen
Acenaftylen
Acenaften
Fluoren
Fenantren
Antracen
Fluoranten
Pyren
Benso(a)antracen^
Krysen^
Benso(b+j)fluoranten^
Benso(k)fluoranten^
Benso(a)pyren^
Dibenso(ah)antracen^
Benso(ghi)perylen
Indeno(123cd)pyren^
Sum PAH-16*
Sum PAH carcinogene^*

Resultater
86.6
<0.1
<0.05
44
63
<0.01
38
3
48

Usikkerhet (±)
8.66

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metode
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Utført
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sign
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO

<10
<10
<10

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

1
1
1

1
1
1

MORO
MORO
MORO

<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
n.d.
n.d.

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO
MORO

6.16
8.82
5.32
2
4.8
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* etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse.
n.d. betyr ikke påvist.
n/a betyr ikke analyserbart.
< betyr mindre enn.
> betyr større enn.

1

Met od esp es ifi k as j on
Best e mm els e a v So il p ac k 2 for
M eto d e:

Met alle r : DS259/ ICP
Tørr sto ff: DS 204
PAH: REFLAB 4 : 20 08
Hyd r o k ar b o n er :
> C5- C6 : GC/ M S/ SI M
> C6- C35 : REFLAB 1 / VKI 2 0 1 0
M et alle r : LOD 0 , 01 -5 m g / k g TS
Tørr sto ff: LOD 0 , 1 %
PAH: 0 , 01 - 0 , 04 m g / kg T S
Met alle r : r el at i v u si kke r h et 1 4 %
Tørr sto ff: r el at i v u sikk erhe t 1 0 %
PAH: rel at i v u sikk erhe t 40 %

Rapp o r t eri n g sgre n ser :
M åleu sik k er h et :

2

jor d

Best e mm els e a v TO C i jor d
M eto d e:
M åle p rin si pp :

DS/ EN ISO 1 31 3 7
TOC b est emm es v ed å m åle TC o g IC (TO C = TC - IC).
TC
Best emm el se av TC f o r eg år v ed b re n ni n g av p r øve v ed 1 1 0 0 º C gjenn om
en k at al ysato r, h vo r all u or g ani sk o g o r g ani sk m at er i ale b li o k si d er t f o r å
d ann e CO2 . CO2 i n nh o l d et m åle s d erre tt er i en IR- d et ek to r .

Rapp o r t eri n g sgre n ser :

MORO

IC
Best emm el se av IC f o r eg år v ed å t il sett e syr e t il p r øven f o r d er v ed å d ann e
CO2 ved d ek om p o n er i n g av u o rg an i sk k om p o n en t er . CO2 innh o l d et b li r
m ål t i samm e IR- d et ek to r .
LOD 500 m g / kg T S

Godk j enner
Monia Ronningen

1

1

Unde r l ev er andør
Ansvarlig laboratorium:
Akkreditering:

ALS Denmark A/S, Bakkegårdsvej 406A, 3050 Humlebæk, Danmark
DANAK, registreringsnr. 361

1

Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør).
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Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data – Guide to the
expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på
2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%.
Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere
informasjon, kontakt laboratoriet.
Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet.
Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside www.alsglobal.no

Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier.
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SAMMENDRAG
Jernbaneverket jobber med et landsomfattende prosjekt med sanering og sikring på
planoverganger på alle banestrekninger i hele Norge. Sanering av planovergangene ”Støren”
ved km 501,320 og ”Støren gamlehjem” ved km 500,632, samt en gangovergang ”Vollen”
ved km 502,053, og etablering av ny atkomstveg til eksisterende planovergang med
halvbomanlegg (½ Ba) ved km 500,240 er et av tiltakene som er prioritert for å heve
sikkerheten på Dovrebanen.
Risikovurderingen med tema RAMS har til hensikt å kartlegge potensielle farlige forhold,
beskrive risikoen, samt foreslå ytterlige tiltak knyttet til risikoene som er identifisert. Den vil
også vurdere endringenes innvirkning med tanke på pålitelighet, tilgjengelighet og
vedlikeholdbarhet.
Det forutsettes at Jernbaneverkets tekniske regelverk følges og at alle eventuelle avvik
håndteres i henhold til Jernbaneverkets retningslinjer for avviksbehandling. Vurderingen
forutsetter at bruken og trafikkmengden over planovergangene ikke endres vesentlig fra det
den er i dag. Ved vesentlig endret bruk eller økt trafikk må det gjøres en ny risikovurdering.
Det er totalt identifisert ni farer tilknyttet topphendelsene “avsporing”, sammenstøt togobjekt”, “personer skadet ved PLO” og “personer skadet i og ved spor”. Det er også
identifisert tre farer knyttet til vegsikkerhet, samt en fare tilknyttet security. Det er identifisert
ett RAM-forhold; det vil være færre planoverganger å vedlikeholde.
Risikovurderingen konkluderer med at ingen farer medfører uakseptable risikoer for individer
eller samfunn.
Det er totalt foreslått fire ytterligere risikoreduserende tiltak relatert til to forskjellige farer.
Tiltakene er vurdert i kapittel 5. Tre av tiltakene som er foreslåtte i denne analysen vurderes å
ha positiv sikkerhetsmessig effekt og skal derfor gjennomføres med mindre nytte/kostvurderinger av tiltakene viser at tiltakene ikke kan iverksettes med rimelighet. ALARPkriteriet er tilfredsstilt såfremt de foreslåtte tiltakene iverksettes.
Alle akseptkriterier er dermed vurdert å være i varetatt og imøtekommet.
Foreslåtte tiltak følges opp gjennom prosjektets farelogg. Følgende tiltak fra denne risikovurderingen overføres til fareloggen:
 Gjerding etter behov (tiltak mot villkryssing).
 Gjerding etter behov (tiltak mot kontakt med KL-anlegg).
 Etablere lett tilgjengelige parkeringsplasser på østlig side av PLO som fjernes.
 Gangovergang for JBVs ansatte (øker sannsynlighet for personer skadet ved PLO).
 Grunneiere som har fiskerettigheter får et infoskriv med kart der det framkommer hvor
den nye tilkomsten er og hvor de skal parkere. Dette infoskrivet leveres ut sammen
med fiskekortet som kjøpes.
 Ta kontakt med SVV og forespørre at «parkeringslomme» fjernes og og autovern
videreføres.
 Finne ut om vaskehall skal bygges og hvor.
 Vurdere om det skal være en port, bom eller annen type adgangskontroll på den nye
atkomstvegen.
Dette dokumentet er basert på mal STY- 601419, rev. 002
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1 INNLEDNING
1.1 Bakgrunn
Jernbaneverket jobber med et landsomfattende prosjekt med sanering og sikring på
planoverganger på alle banestrekninger i hele Norge. Sanering av planovergangene ”Støren”
ved km 501,320 og ”Støren gamlehjem” ved km 500,632, samt en gangovergang ”Vollen”
ved km 502,053, og etablering av ny atkomstveg til eksisterende planovergang med
halvbomanlegg (½ Ba) ved km 500,240 er et av tiltakene som er prioritert for å heve
sikkerheten på Dovrebanen.

1.2 Formål
Formålet med denne risikovurderingen er å:
 optimalisere løsning.
 få oversikt over farer og kartlegge barrierer og enkeltfeil.
 vurdere risikoreduserende tiltak og effekten av disse i henhold til ALARP-prinsippet.
 vise at løsningen ikke medfører at strekningen totalt sett overskrider akseptkriteriet for
samfunnsrisiko eller individrisiko.
 vurdere påliteligheten, tilgjengeligheten og vedlikeholdbarheten for ny infrastruktur.

1.3 Omfang og avgrensninger
Denne risikovurderingen omfatter risikoforhold knyttet til trafikksikkerhet og togfremføring i
en normal trafikk- og driftssituasjon når utbyggingen er fullført. Analysen berører hendelser
som kan medføre konsekvenser for liv og helse for kjørende personell, reisende og
tredjeperson. Vurderingen ser ikke på risiko forbundet med anleggsfasen, men for den ferdige
infrastrukturen.
Nytte-/kostnadsvurderinger av tiltak er ikke omfattet av denne vurderingen.
Risikovurdering knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og ytre miljø for
anleggsfasen er ikke en del av denne vurderingen og dokumenteres i egen rapport.

1.4 Antakelser og forutsetninger
Det forutsettes at Jernbaneverkets tekniske regelverk følges og at alle eventuelle avvik
håndteres i henhold til Jernbaneverkets retningslinjer for avviksbehandling.
Vurderingen forutsetter at bruken og trafikkenmengden over planovergangene i
”nåsituasjonen” ikke endres vesentlig fra det den er i dag. Ved vesentlig endret bruk eller økt
trafikk i ”nåsituasjonen” må det gjøres en ny risikovurdering.

1.5 Grensesnitt mot andre planer
Deler av planlagt veg er i grønnplan for Midtre Gauldal kommune regulert som turveg (på
Jernbaneverkets grunn). Planlagt turveg vil gi økt ferdsel i og ved jernbaneområde.
Det har vært arbeid med å legge høypentlinje (luftlinje) i kabel (i grunnen) i området der den
nye atkomstvegen skal etableres. Det er muligens ytterligere planer om å legge resterende
høyspentlinje i kabel.

Dette dokumentet er basert på mal STY- 601419, rev. 002
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Det er også planer om å etablere en vaskehall ved Jernbaneverkets eksisterende virksomhet
ved planovergang ved km 501,320.

1.6 Terminologi
ALARP

As low as reasonably practicable (innen rimelighetens grenser, så lavt som
praktisk mulig).
FAR
Fatal accident rate (antall omkomne personer per 100 000 000 timer
eksponering)
PLL
Potential loss of lifes (forventet antall drepte per år)
PLO
Planovergang
RAMS
Reliability, availability, maintainability and safety (pålitelighet, tilgjengelighet,
vedlikeholdbarhet og sikkerhet; RAMS-standarden EN50126 /1/)
SHA
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Synergi
Synergi er et softwaresystem Jernbaneverket bruker til å rapportere og følge
opp uønskede hendelser eller tilløp til uønskede hendelser ved å registrere en
synergisak i systemet. Synergi brukes også til å følge opp tiltak som kan
tilknyttet synergisaken.
Venstre,
”På venstre/høyre side av jernbanen” betyr til venstre/høyre når man står i
høyre
jernbanesporet og ser i retning mot stigende km anvisning.
VV, …, HH Siktkrav for planoverganger skal være tilfredsstilt for alle fire siktsoner (HH,
HV, VH og VV). For eksempel er siktsonen VV til venstre når man befinner
seg på venstre side av jernbanen.
ÅDT
Årsdøgntrafikk (ÅDT) er den totale trafikken i et snitt eller på en trafikklenke i
løpet av et kalenderår dividert med antall dager i året.

1.7 Arbeidsgruppens sammensetning
I forbindelse med gjennomføring av risikoanalysen ble det samlet en gruppe fagpersoner i et
arbeidsmøte. Arbeidsmøtet ble avholdt i Jernbaneverkets lokaler i Trondheim den 26. januar
2015, med følgende deltakere:
Navn
Åge Sjømark
Olav Ramsøskar
Geir Revdahl
Arnt Joar Bjørnli
Pål Stene
Tove Fjorden Ree
Hans Gustav
Johannessen
Knut Johansen
Sigbjørn Anda

Stilling/rolle
Prosjektleder, Planovergangsprosjektet
Midt og Nord
Grunnerverver, Planovergangsprosjektet
Midt og Nord
Banesjef, Trønderbanen
Anleggsleder linjen Trondheim,
Tilstandskontrollør linjen Trondheim
Faggruppeleder linjen Trondheim

Bedrift/enhet

Rådgivende ingeniør

Multiconsult

Rådgivende ingeniør, oppdragsleder
Sikkerhetsrådgiver,
Planovergangsprosjektet Midt og Nord

Multiconsult
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2 AKSEPTKRITERIER OG METODE
2.1 Akseptkriterier
Jernbaneverket har tre typer kriterier knyttet til risiko, som alle alltid skal være oppfylt:
 Kriterium for samfunnsrisiko, som er en øvre grense for hva Jernbaneverket
aksepterer av risiko totalt for jernbanenettet i Norge
 Kriterier for individuell risiko, som skal sikre at enkeltpersoner ikke eksponeres for
uforholdmessig høy risiko.
 ALARP-kriterium, som innebærer at alle tiltak som er praktisk gjennomførbare, skal
gjennomføres.
Kriteriene er gitt i Tabell 2.1.
Tabell 2.1: Jernbaneverkets risikoakseptkriterier.
Samfunnsrisiko Akseptkriteriet for samfunnsrisiko er 11 drepte per år for jernbanenettet i Norge.
Akseptkriteriet for individuell risiko for andreperson (reisende) og tredjeperson,
målt for mest eksponerte individ, er 10-4 (PLL-verdi: sannsynlighet for død per år).
Individrisiko
Akseptkriteriet for individuell risiko (dødsrisikoen) for 1. person (alle ansatte innen
jernbanevirksomhet, inklusiv entreprenørers ansatte) er FAR-verdi <12,5.
ALARPALARP-kriterium: Alle tiltak som med rimelighet kan iverksettes skal iverksettes.
kriterium

2.2 Metode
Denne risikoanalysen er gjennomført i henhold til sikkerhetshåndboken, kapittel 8 /2/. En
kvalitativ risikoanalysemetodikk (grovanalyse) er lagt til grunn for denne risikoanalysen. Med
en kvalitativ metode menes en metode der en analysegruppe robust kan konkludere med at
sannsynlighet og konsekvens er lav/liten, middels eller høy/stor og at risikonivået er å
betrakte som akseptabelt eller uakseptabelt.
Vurderte farer er sortert i forhold til Jernbaneverkets sju topphendelser:
1. Avsporing: Feil på rullende materiell, overbygning, underbygning, utglidninger,
overhastighet, avsporing av farlig gods.
2. Sammenstøt tog-tog: Sammenstøt tog mot tog og annet skinnegående materiell som
arbeidsmaskiner mm.
3. Sammenstøt tog-objekt: Påkjørsel av ulike objekter på åpen strekning og i tunneler:
ras, dyr, større steiner, endebutt, veitrafikkjøretøy, traktor eller lignende som tilfeldig
har kommet på linjen (ikke på planovergang (PLO)).
4. Brann: Brann i tog, brann langs spor og i tunnelutrustning og eksplosjon, som har
betydning for passasjerer og togpersonale.
5. Passasjerer skadet på plattform: Passasjerer skadet ved av- og påstigning i rette og
kurvede plattformer, kryssing av spor til midtplattformer. Inkluderer også hendelser
som for eksempel passasjer faller ut gjennom dører under fart og passasjerer skadet i
tog.
6. Personer skadet ved PLO: Påkjørsel av person eller av veitrafikkjøretøy på
planovergang.
7. Personer skadet i og ved spor: Påkjørsel av person langs sporet, kontakt med
høyspenningsanlegg.
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Risiko defineressom en kombinasjonav sannsynlighetog konsekvens.Dette er tatt i
utgangspunkti en tredelingav henholdsvissannsynlighetog konsekvens,se Tabell 2.2 og
Tabell 2.3
Tabell 2.2: Sannsynlighetsklassifisering.
Sannsynlighet
Lav
Middels
Høy

Beskrivelse
Hendelsenskjer sværtsjelden
Hendelsenskjer sporadisk
Hendelsenskjer ofte

En hendelseper 100 år eller mer sjelden
I gjennomsnitten hendelseper 10 år
En hendelseper år eller oftere

Tabell 2.3: Konsekvensklassifisering.
Konsekvens
Liten
Middels
Stor

Beskrivelse
Letterepersonskade:
< 24 h sykehusinnleggelse.
Materielleskader< NOK 100 000
Flere letterepersonskader.
Materielleskader:NOK 100 000 – 5 000 000
En eller flere alvorlige personskader
eller dødsfall.
Materielleskader> NOK 5 000 000

Sannsynlighetog konsekvenser kombinerti Figur 2.1 der prinsippetfor risikoklassifiseringer
vist. Dersom “stor risiko” brukes i analyseskjemaet,så er det for å vise at det er høyt
risikonivå. “Middels risiko” brukes om hendelserog tilstander som forventeså ville gi et
middels risikobidrag. “Liten risiko” brukes om hendelser og tilstander som gir et lite
risikobidrag. Vurdering av risikobidraget er utført av analysegruppeni analysemøtetmed
basisi fareidentifiseringen.
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Lav - Konsekvens - Høy
”Hvis det skjer, hva så?”
Figur 2.1: Risikoklassifisering.
Risiko vurderesper aktivitet. Hvis vurderingenviser at aktivitetenhar et risikonivå som ikke
møter akseptkriteriet,så skal det gjennomførestiltak for å bringe risikonivået ned på et
akseptabeltnivå. For alle identifisertehendelsermed risiko skal behov for tiltak vurderesut
fra ALARP-prinsippet.
Uakseptabel risiko betyr i denne sammenheng et betydelig risikobidrag på
delsystemet/aktiviteten,
og at den individuelle risikoen øker betydelig eller at FAR-verdien
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øker betydelig. Risikoen kan også bli uakseptabel som følge av at akseptkriteriet er blitt
strengere. I ALARP-området kan det være en marginal økning i risikoen. Tiltak skal vurderes,
og kost-/nyttevurderinger skal benyttes.
Dersom risikoen er neglisjerbar er det vanlig å si at risikoen ikke er i ALARP-området. Tiltak
kan fortsatt identifiseres og anbefales, men det er ikke et krav. Figur 2.2 illustrerer ALARPprinsippet.

Figur 2.2: Illustrasjon av ALARP-prinsippet /3/.

Analysegruppen vurderes å være kvalifisert til å vurdere de problemstillinger som er aktuelle
for systemet. Før analysemøtet ble det gjort et forarbeid hvor det ble samlet inn relevante data
om systemet som skulle vurderes.
Videre er det foreslått, vurdert og anbefalt tiltak der dette er hensiktsmessig, og det er
gjennomført en grov kost-/nyttevurdering av tiltakene.
Når security vurderes defineres risikoen ut fra tre komponenter:
1. sårbarheter/sårbare punkter – ”hvor kan vi bli truffet?”
2. trusselaktører – ”hvem kan ha interesse av å ramme oss?”
3. trusselaktørens intensjon og kapasitet – ”hvilke muligheter har trusselaktøren til å
treffe oss der vi er sårbare?”
Dette er vurdert for de hendelsene som er vurdert relevante for risikoen for villede
hendelser/viljeshandlinger.
Analysegruppen vurderes å være kvalifisert til å vurdere de problemstillinger som er aktuelle
for systemet. Før analysemøtet ble det gjort et forarbeid hvor det ble samlet inn relevante data
om systemet som skulle vurderes.
Videre er det foreslått, vurdert og anbefalt tiltak der dette er hensiktsmessig, og det er
gjennomført en grov kost-/nyttevurdering av tiltakene.
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3 SYSTEMBESKRIVELSE
3.1 Nåsituasjon
Planovergangene befinner seg ved Støren stasjon, der Dovrebanen og Rørosbanen møtes, i
nordkanten av tettstedet Støren i Midtre Gauldal kommune. Fysisk sett befinner
planovergangene «Støren gamlehjem» og «Voldøien» seg på Rørosbanen ved henholdsvis km
500,632 og 500,240. I Jernbaneverkets systemer er planovergangene definert til å befinne seg
på Dovrebanen. Rørosbanen er ikke elektrifisert, men ved Støren stasjon er det et utstrekk på
Rørosbanen som har KL-anlegg, slik at skifting med elektriske lokomotiver er mulig. Derfor
er disse planovergangene, som fysisk befinner seg på Rørosbanen, del av Dovrebanen.
For å komme seg til Støren stasjon er det mulig å kjøre av E6 og krysse elven Gaula på
Fylkesveg 630 både nord og sør for Støren stasjon. Fylkesveg 630 går langs Dovrebanen på
vestlig side i området, se Figur 3.1. Det er også mulig å krysse Gaula på vegen «Volløyan»,
der Rørosbanen krysser Gaula. Derfra går vegen videre over planovergangen ved km 500,240
til vegen «Moøya», som går videre til Fylkesveg 630 i undergang under Dovrebanen.
Gangovergangen ”Vollen” ved km 502,053 vises ikke i Figur 3.1, men ligger like nord der det
er svært korte avstander mellom fylkesveg 630, Dovrebanen og Gaula. Gangovergangen
brukes primært som atkomst til elven av fiskere.

Figur 3.1: Ortofoto av området ved planovergangen.

Toghastigheten er 70 +5 km/t på Dovrebanen i området forbi Støren stasjon, mens
toghastigheten er 40 km/t på Rørosbanen mellom Gaula og Støren stasjon.
Ved 200-årsflom ligger store deler av Støren sentrum under vann inkludert området mellom
Dovrebanen og Gaula i Figur 3.2.
Planovergangen «Støren» ved km 501,320 er sikret med et håndstilt elektrisk drevet
veisikringsanlegg (Be), det vil si at togekspeditøren på Støren stasjon manuelt trykker på en
knapp for å løfte bommen. For å passere planovergangen må brukerne ringe togekspeditøren.
Dette dokumentet er basert på mal STY- 601419, rev. 002
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Figur 3.2 viser et foto av planovergangen, mens Figur 3.3 viser et målevognsbilde av
planovergangen. Planovergangen benyttes hovedsakelig av Jernbaneverkets personell, men
også eksterne biler har behov for å benytte planovergangen. Jernbaneverket har verksted,
lager for jernbanemateriell og kontorplasser på andre siden. Det er behov for å krysse
planovergangen med lastebiler til verkstedet/lageret. Til sammen går planovergangen over ti
jernbanespor.
Siden dimensjonerende kjøretid er 12 sek (Stor lastebil (ST) / traktor med henger) og
toghastighet er 75 km/t, så er siktkravet 267 m for denne planovergangen i begge retninger.

Figur 3.2: Foto av planovergangen «Støren» ved km 501,320.

Figur 3.3: Målevognsbilde av av planovergangen «Støren» ved km 501,320 i retning mot
Trondheim.

Planovergangen «Støren gamlehjem» ved km 500,632 er usikret og i daglig bruk, se Figur
3.4.
Denne planovergangen brukes som atkomst til advokatkontor/boenhet og i forbindelse med
jordbruk på «feil side» av Rørosbanen (fra fylkesveg 630). Brukshyppigheten ligger på 20-50
Dette dokumentet er basert på mal STY- 601419, rev. 002
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kjøretøy og 10-20 myke trafikanter per døgn i følge Jernbaneverkets strekningsananlyse.
Siktkravet for planovergangen er 130 m. Sikten er målt til å være god nok i alle siktsoner.

Figur 3.4: Målevognsbilde av av planovergangen «Støren gamlehjem» ved km 500,632 i retning
mot Trondheim.

Planovergangen «Voldøien» ved km 500,240 er sikret med halvbomanlegg, se Figur 3.5.

Figur 3.5: Målevognsbilde av av planovergangen «Voldøien» ved km 500,240 i retning mot
Trondheim.

Figur 3.6: Bilde fra Google Maps av gangovergangen «Vollen» ved km 502,053.
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3.2 Ny situasjon
Det etableres ny atkomstveg på østsiden av Rørosbanen fra planovergangen med
halvbomanlegg (½ Ba) ved km 500,240 til planovergangen ved km 501,320. Planovergangene
ved km 500,632 og 501,320 fjernes. Eksisterende veg over planovergangene fjernes og
terrenget utjevnes. Trafikken fra disse planovergangene kan da ledes inn på planovergang
med halvbomanlegg i sør ved km 500,240, se Figur 3.7. Brukshyppigheten på planovergangen
med halvbomanlegg vil da øke, men vil fortsatt være godt innenfor anbefalt område i henhold
til Jernbaneverkets tekniske regelverk.
Gangovergangen ved km 502,053 fjernes. Fiskerne som bruker denne planovergangen i
dagens situasjon skal bruke den nye atkomstvegen. Disse brukerne skal få parkeringsplass helt
nord på Figur 3.7, på østlig side av Røros-/Dovrebanen, der en sti går ned til elven.
Den etableres ca. 1050 m med veg langsgående jernbanen delvis i skog og delvis på dyrket
mark. Vegen bygges i henhold til ”Veiklasse 3 – ”Landbruksbilvei” i “Normaler for
landbruksveier” /4/.

Figur 3.7: Utsnitt av foreløpig oversiktstegning. Profil 0-1050 m med ny veg vises.

I tillegg til KL-anlegg på Rørosbanen er det både høyspentlinje og høyspentkabel i området
der ny atkomstveg etableres, se Figur 3.8. Det er mulig høyspent endres (se seksjon 1.5).
Vegføring må tilpasses slik at det ikke blir konflikt med høyspentlinje og høyspentkabler.

Figur 3.8: Skisse av høyspentlinjer og –kabler i området (KL-anlegg vises ikke).
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4 FAREIDENTIFISERING OG RISIKOVURDERING
Det er ikke registrert alvorlige ulykker på planovergangene som er del av omfanget i denne
risikovurderingen. Det er registrert flere tilløp til alvorlige uønskede hendelser (registrert med
rød/høy risiko), se Tabell 4.1.
Tabell 4.1: Tilløp til alvorlige uønskede hendelser (registrert med rød/høy risiko).
Dato
PLO
Synerginr. Tittel
09.09.2004 Voldøien 27481
Person syklet over Voldøien planovergang ved Støren etter
veibommene var lagt ned for toget
31.07.2012 Støren
272551
Nestenpåkjørsel av bil, Støren planovergang
27.02.2013 Støren
287915
Traktor innesperret, Støren planovergang
13.12.2013 Støren
314111
Nesten sammenstøt mellom tog (…) og en bil, Støren
planovergang
01.11.2014 Voldøien 347533
Nesten sammenstøt mellom tog (…) og person, Voldøien
planovergang.

Det er totalt identifisert ni farer tilknyttet topphendelsene “avsporing”, sammenstøt togobjekt”, “personer skadet ved PLO” og “personer skadet i og ved spor”. Det er også
identifisert tre farer knyttet til vegsikkerhet, samt en fare tilknyttet security. Det er identifisert
ett RAM-forhold; det vil være færre planoverganger å vedlikeholde.
I Tabell 4.2 oppsummeres risikobidragene identifisert på arbeidsmøtet. Analyseskjema med
identifiserte farer med tilhørende relevante topphendelser, en beskrivelse av mulige hendelser
og medvirkende faktorer, barrierer, risikovurdering, forslag til ytterlige tiltak og vurdering av
tiltak og risiko etter tiltak er vedlagt (vedlegg 1).
Tabell 4.2: De viktigste risikobidragene
ID

Topphendelse /
Fare

Beskrivelse av hendelse
og medvirkende
faktorer

Barrierer

Risikovurdering

Rydderutine for
snørydding

Sannsynligheten for
avsporing reduseres
fordi to PLO-er
fjernes.

JERNBANESIKKERHET
1.1

1.2

Avsporing
Fare for avsporing på
planovergang.

Avsporing
Fare for avsporing
som følge av
sammenstøt mellom
tog og stor/tung
trailer/lastebil.

Snø og is kan pakke seg i
planovergangs-lemmene.

Det kan være stor/tung
lastebiltrafikk over PLO
ved km 501,320 til
verkstedhall på østlig side
av Dovrebanen.

Halvbomanlegg

Risikoen er liten.
Sannsynligheten
reduseres fordi
trafikken flyttes til
PLO med høyere
sikringsnivå og mindre
togtrafikk.
Risikoen er liten.
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Topphendelse /
Fare

3.1

Sammentøt togobjekt
Gjenstander kan
havne i spor på
planovergang.

6.1

6.2

6.3

Personer skadet ved
PLO
Kjøretøy kan få stans
på planovergang og
bli påkjørt av tog.

Personer skadet ved
PLO
Kjørende overholder
ikke vikeplikten sin
og blir påkjørt av
tog.

Personer skadet ved
PLO
Myke trafikanter kan
bli påkjørt av tog på
planovergang.

Beskrivelse av hendelse
og medvirkende
faktorer
Gjenstander kan falle av
fra for eksempel henger.
Kan i verste fall føre til
avsporing. PLO som
krysser ti spor fjernes.
Kjøretøy kan få stans på
planovergang ved for
eksempel motorstopp
eller hindring. PLO som
krysser ti spor fjernes.

Kjørende kan ha for stor
fart, slik at kjørende ikke
rekker å stanse før PLO
ved km 500,632 når tog
kommer.

Dato:
Revisjon:
Side:

Barrierer

Risikovurdering

Gjenstander
oppdages og
fjernes

Sannsynligheten for
sammenstøt tog-objekt
reduseres fordi to
PLO-er fjernes.

Halvbomanlegg

Halvbomanlegg

Tog kan komme selv om
TXP trykker på knappen
for å åpne bommen på
PLO ved km 501,320.

Myke trafikanter kan skli
og falle på planovergang.
Myke trafikanter kan
bryte vikeplikt og krysse
planovergang med
bommene liggende nede.

Halvbomanlegg

Risikoen er liten.
Erfaring tilsier middels
sannsynlighet i dagens
situasjon.
Sannsynligheten
reduseres fordi
trafikken flyttes til
PLO med høyere
sikringsnivå og mindre
togtrafikk.
Konsekvensen er
uendret (middels/stor).
Risikoen er
liten/middels.
Erfaring tilsier middels
sannsynlighet i dagens
situasjon.
Sannsynligheten
reduseres fordi
trafikken flyttes til
PLO med høyere
sikringsnivå og mindre
togtrafikk.
Konsekvensen er
uendret (middels/stor).
Risikoen er
liten/middels.
Sannsynligheten
reduseres fordi
trafikken flyttes til
PLO med høyere
sikringsnivå og mindre
togtrafikk.
Risikoen er
liten/middels.
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ID

Topphendelse /
Fare

6.4

Personer skadet ved
PLO
Personer som gjør
vedlikehold på
planovergang kan bli
påkjørt av tog.

7.1

7.2

Personer skadet i og
ved spor
Fare for påkjørsel av
personer som
villkrysser
jernbanesporet.

Personer skadet i og
ved spor
Fare for at personer
kommer i kontakt
med KL-anlegg
direkte eller indirkete
og får elektrisk støt.

Dato:
Revisjon:
Side:

Beskrivelse av hendelse
og medvirkende
faktorer
Vinter og
sommervedlikehold
utføres på planoverganger
(for eksempel skifting av
planovergangslemmer).

Barrierer

Brukerne av PLO-ene
som fjernes får lengre
strekning å gå/sykle.

-

12.02.2015
00C
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Risikovurdering

Sannsynligheten
reduseres fordi antall
PLO-er reduseres.
Risikoen er liten.

“Omvegen” i ny situasjon
i forhold til dagens
varierer mtp. hvor du
kommer fra og hvor du
skal hen.
Den nye atkomstvegen
gjør jernbanen og KLanlegget mer tilgjengelig.

Sannsynligheten for
villkryssing vil øke
noe hvis man ikke gjør
kompenserende
risikoreduserende
tiltak.
Risikoen er
liten/middels.
Sannsynligheten øker
noe fra dagens
situasjon. Potensielt
stor konsekvens.

Planlagt ny turveg ligger
inne i kommunens
grøntplan.

Risikoen er middels.

VEGSIKKERHET
8.1

8.2

Kollisjon mellom
kjøretøy
Fare for at kjøretøy
kolliderer på ny
atkomstveg.
Kollisjon mellom
kjøretøy
Fare for at kjøretøy
kolliderer på Fv630
og vegen “Moøya”.

Det bygges ny 1050 m
lang atkomstveg.

Trafikken over PLO må i
ny situasjon går via
fylkesveg 630 i
undergang under
Dovrebanen, langs
kommunal veg “Moøya”
og over PLO med
halvbomanlegg på
Rørosbanen.
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Det legges inn
en møteplass på
ny atkomstveg.
God oversikt på
ny atkomstveg.
-

Sannsynligheten er
begrenset ved at det
blir lite trafikk på ny
veg.
Risikoen er liten.
Sannsynligheten øker
noe, men er begrenset
ved at det tilføres lite
trafikk.
Risikoen er liten.
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ID

Topphendelse /
Fare

9.1

Påkjørsel av myke
trafikanter
Fare for at kjøretøy
kjører på myke
trafikanter.

Beskrivelse av hendelse
og medvirkende
faktorer
Trafikken øker på
eksisterende veger og det
etableres en ny
atkomstveg.
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Barrierer

Risikovurdering

-

Sannsynligheten er
begrenset ved at det
blir lite trafikk på ny
veg og ved at det
tilføres lite trafikk.
Risikoen er liten.

RAM-FORHOLD
11.1

Tilgjengelighet

12.1

Vedlikeholdbarhet

Det er uklart om det skal
bygges vaskehall, og
eksakt plassering av
denne.
Mindre å vedlikeholde
ved at to planoverganger
fjernes.

-

-

-

-

Dagens bom på PLO ved
km 501,320 fungerer som
en slags adgangskontroll
til område med utstyr og
materiell som tilhører
Jernbaenverket.

-

Det planlegges med en
ny atkomstveg som vil
gjøre det lettere for
personer og komme
kjørende og hente med
seg utstyr og materiell
av verdi. I
utgangspunktet er det
snakk om økonomiske
tap / tap av materielle
verdier.

SECURITY
13.1

Fare for tilsiktet
hendelse på
Jernbaneverkets
område

Det er flere farer knyttet til planoverganger, og da spesielt usikrede planoverganger. De to
mest aktuelle topphendelsene for denne risikoanalysen er ”personer skadet ved PLO” og
”personer skadet i og ved spor”. Det er også identifisert farer relatert til topphendelsene
”avsporing og ”sammenstøt tog-objekt”. Avsporing kan også følge som en konsekvens av
sammenstøt tog-objekt eller personer skadet ved PLO (sammenstøt tog-kjøretøy ved PLO).
Dette kan skyldes for eksempel motorstopp eller at utstyr til gårdsbruk setter seg fast. Slikt
utstyr eller eventuelle andre objekter kan også falle av kjøretøy, som krysser planovergangen,
og dermed havne i sporet.
For topphendelsen ”personer skadet ved PLO” er det en fare for at kjøretøy kan få stans på
planovergang og bli påkjørt av tog eller at kjørende ikke overholder vikeplikten sin og blir
påkjørt av tog. Risikoen er høyere på planovergangen ved km 501,320 enn normalt på andre
planoverganger, fordi denne planovergangen krysser til sammen ti spor (dagens situasjon).
Dette er i utgangspunktet en intern planovergang til Jernbaneverkets lager, men
planovergangen benyttes av både interne og eksterne biler. Det er bom på begge sider av de 6
vestlige sporene som kun kan åpes ved å ringe togekspeditør ved stasjonen. Togekspeditør på
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Støren st. har ikke forutsetningene for å kunne si med tilstrekkelig sikkerhet at det ikke
kommer tog og er derfor ikke ansvarlig for sikkerheten til de som krysser planovergangen.
Dette er ikke en god nok løsning sikkerhetsmessig slik situasjonen er i dag. Brukerne må
kjøre på sikt, men sikten er ikke god nok og det er heller ikke skiltet med skilt «STOPP, se og
lytt». Det har vært tre tilløp til alvorlige hendelser med sammenstøt mellom tog og kjøretøy
på planovergangen siden 2012, se Tabell 4.1. Planovergangen ved km 500,632 er usikret og i
daglig bruk i dagens situasjon. Brukerne av disse planovergangene vil kunne krysse
planovergang med halvbomanlegg med et høyere sikringsnivå i ny situasjon. Risikoen
brukerne har ved å krysse jernbanen vil derfor reduseres betrakelig.
Det er også fare for at kjøretøy eller personer til fots eller på sykkel ikke overholder
vikeplikten sin eller ikke respekterer at bommene ligger nede når de skal krysse
planovergangen med halv bomanlegg ved km 500,240, og blir påkjørt av passerende tog.
Dette kan for eksempel skyldes at vegfarende ikke ser toget, eller feilberegner avstand og fart,
og beveger seg over planovergangen uten at man har tilstrekkelig tid før toget kommer.
Sannsynligheten for at kjørende og gående eller syklende ikke overholder vikeplikten sin eller
er uoppmerksommmne er begrenset på planovergangen med halvbomanlegg (man må passere
rødt lys). Sannsynligheten er i kategorien ”lav”, men likevel vesentlig, fordi brukshyppigheten
er stor for planovergangen. Risikoen er liten/middels stor for disse farene, fordi konsekvensen
av slike ulykker ofte er ett eller flere dødsfall. Risikoen i ny situasjon i forhold til nåsituasjon
reduseres betraktelig for brukerene av eksisterende usikrede planoverganger. Risikoen
reduseres totalt sett fra nåsituasjon til ny situasjon for denne faren.
Identifiserte farer på ny atkomstveg er kollisjon mellom kjøretøy og påkjørsel av myke
trafikanter. Lav fart og lav trafikkmengde på den nye adkomstvegene begrenser risikoene på
den nye atkomstvegen. Atkomstvegen prosjekteres etter gjeldene vegnormaler.
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5 VURDERING AV RISIKOREDUSERENDE TILTAK
I tillegg til de tiltak som forutsettes i Jernbaneverkets tekniske regelverk og
systembeskrivelsens kap 3.2 ”ny situasjon” er ytterlige risikoreduserende vurdert i Tabell 5.1.
Tabell 5.1: Ytterlige risikoreduserende tiltak.
ID

Topphendelse /
Fare

Forslag til ytterligere tiltak

Vurdering av tiltak /
Risiko etter tiltak

JERNBANESIKKERHET
7.1

7.2

Personer skadet i og
ved spor
Fare for påkjørsel av
personer som
villkrysser
jernbanensporet.

Personer skadet i og
ved spor
Fare for at personer
kommer i kontakt
med KL-anlegg
direkte eller indirkete
og får elektrisk støt.

1. Gjerding etter behov.
2. Etablere lett tilgjengelige
parkeringsplasser på østlig
side av PLO som fjernes.
3. Gangovergang for JBVs
ansatte (øker sannsynlighet
for personer skadet ved
PLO).
4. Grunneiere som har
fiskerettigheter får et
infoskriv med kart der det
framkommer hvor den nye
tilkomsten er og hvor de skal
parkere. Dette infoskrivet
leveres ut sammen med
fiskekortet som kjøpes.
5. Ta kontakt med SVV og
forespørre at
«parkeringslomme» fjernes
og og autovern videreføres.
Gjerding etter behov.

Gjerding og/eller gode parkeringsplasser
kan redusere risikoen for villkryssing.

Finne ut om vaskehall skal
bygges og hvor.

Ny løsning bør tilpasses framtidige
planer best mulig.

Vurdere om det skal være en
port, bom eller annen type
adgangskontroll på den nye
atkomstvegen.

En form for kontroll av trafikk kan
redusere sannsynligheten for tyveri.

En gangovergang vil gi lavere
sannsynlighet for villkryssing, men øke
sannsynligheten for personer skadet på
PLO.
Infoskriv vil redusere sannsynligheten
påkjørsel av tog ved villkryssing.
Reduserer også sannsynligheten for at
fiskestang skal komme i kontakt med
KL-anlegg. Fjerning av
parkeringsmulighet vil også redusere
sannsynligheten for disse farene.

Gjerding må minimum utføres i henhold
til regelverk. Yttereligere gjerding
vurderes og gjøres ved behov.

RAM-FORHOLD)
11.1

Tilgjengelighet

SECURITY
13.1

Fare for tilsiktet
hendelse på
Jernbaneverkets
område

Gjerding og/eller gode parkeringsplasser kan bidra til å hindre villkryssing. I dagens situasjon
er det en form for adgangkontroll med bommene over planovergangen. I ny situasjon vil
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Jernbaneverkets området være tilgjengelig fra den ny atkomstvegen. Hvis dagens
adgangskontrollen skal opprettholdes på samme nivå, så må det gjøres kompenserende tiltak.
Gjerding kan også bidra til å hindre uønskede hendelser tilknyttet kontakt med KL-anlegg.
Når risiko ikke er å betrakte som uakseptabel gjelder ALARP-kriteriet. Alle de foreslåtte
tiltakene presentert i denne rapporten betraktes som risikoreduserende, og skal gjennomføres i
henhold til ALARP-prinsippet, med mindre nytte-/kostvurderinger av tiltakene viser at
tiltakene ikke kan iverksettes med rimelighet.
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6 VURDERING AV RESULTATENE
6.1 Vurdering mot risikoakseptkriteriene
Alle de identifiserte risikobidragene ligger i lav eller middels kategori og anses som
akseptable. Ny situasjon består av en sammensetning av standard metoder og løsninger med
akseptabel risiko.
Risikonivået på den berørte delen av strekningen var i utgangspunktet akseptabelt og er etter
gjennomføring av løsningen lik eller redusert. Risikonivået er derfor akseptabelt etter
gjennomføring av løsningen. Akseptkriteriet for samfunnsrisiko er møtt.
Løsningen flytter ikke risikoen til mest eksponerte individ. Derfor vil også akseptkriteriet for
individrisiko være møtt.
Det er videre ALARP-kriteriet som gjelder, og alle tiltak som med rimelighet kan iverksettes
skal iverksettes. Alle tiltakene som er foreslåtte i denne analysen vurderes å ha
sikkerhetsmessig effekt og skal derfor gjennomføres med mindre nytte-/kostvurderinger av
tiltakene viser at tiltakene ikke kan iverksettes med rimelighet. ALARP-kriteriet er tilfredsstilt
såfremt de foreslåtte tiltakene iverksettes.

6.2 Usikkerhet ved analysen
Det er ikke utført en egen sensitivitetsanalyse slik man kan gjøre ved kvantitative risikoanalyser.
Når det gjelder usikkerhet, er vurderingene av farer, forhold, risiko og forslag til tiltak basert
på tilgjengelig informasjon og den faglige kompetansen til analysegruppen. Det bemerkes at
Synergi kun gir begrenset kunnskap om uønskede hendelser ved planovergangene i området.
Den faglige sammensetningen av analysegruppen ansees å gi en usikkerhet som er innenfor
det som regnes som akseptabelt for denne typen vurdering.
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7 KONKLUSJON OG ANBEFALINGER
Alle de identifiserte risikobidragene ligger i lav eller middels kategori og anses som
akseptable. Ny situasjon består av en sammensetning av standard metoder og løsninger med
akseptabel risiko. Vurderingen konkluderer med at det samlede risikobildet reduseres i ny
situasjon i forhold til nåsituasjon med akseptabel risiko.
De største risikobidragene identifisert i denne risikovurderingen er farene for at kjøretøy kan
få stans på planovergang og bli påkjørt av tog eller at kjørende eller gående ikke overholder
vikeplikten sin og blir påkjørt av tog. Risikoen reduseres betraktelig i ny situasjon i forhold til
nåsituasjon fordi brukerene av eksisterende planoverganger skal benytte seg av planovergang
med høyere sikringsnivå i ny situasjon.
Risikovurderingen konkluderer med at ingen farer medfører uakseptable risikoer for individer
eller samfunn.
Det er totalt foreslått fem ytterligere risikoreduserende tiltak relatert til tre forskjellige farer og
ett RAM forhold. Tiltakene er vurdert i kapittel 5.
Fire av tiltakene som er foreslåtte i denne analysen vurderes å ha positiv sikkerhetsmessig
effekt og skal derfor gjennomføres med mindre nytte-/kostvurderinger av tiltakene viser at
tiltakene ikke kan iverksettes med rimelighet. ALARP-kriteriet er tilfredsstilt såfremt de
foreslåtte tiltakene iverksettes.
Alle akseptkriterier er dermed vurdert å være i varetatt og imøtekommet.
Foreslåtte tiltak følges opp gjennom prosjektets farelogg. Følgende tiltak fra denne risikovurderingen overføres til fareloggen:
 Gjerding etter behov (tiltak mot villkryssing).
 Gjerding etter behov (tiltak mot kontakt med KL-anlegg).
 Etablere lett tilgjengelige parkeringsplasser på østlig side av PLO som fjernes.
 Gangovergang for JBVs ansatte (øker sannsynlighet for personer skadet ved PLO).
 Grunneiere som har fiskerettigheter får et infoskriv med kart der det framkommer hvor
den nye tilkomsten er og hvor de skal parkere. Dette infoskrivet leveres ut sammen
med fiskekortet som kjøpes.
 Ta kontakt med SVV og forespørre at «parkeringslomme» fjernes og og autovern
videreføres.
 Finne ut om vaskehall skal bygges og hvor.
 Vurdere om det skal være en port, bom eller annen type adgangskontroll på den nye
atkomstvegen.
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ANALYSESKJEMA

Dette analyseskjemaet presenterer identifiserte farer med tilhørende relevante topphendelser, en beskrivelse av mulige hendelser og medvirkende
faktorer, barrier, risikovurdering, forslag til ytterlige tiltak og vurdering/anbefaling av tiltak og risiko etter tiltak fra arbeidsmøtet avholdt i
Jernbaneverkets lokaler i Trondheim den 27. januar 2015.
ID

Topphendelse /
Fare

Beskrivelse av hendelse
og medvirkende
faktorer

Barrierer

Risikovurdering
(ny situasjon)

Forslag til ytterligere
tiltak

Vurdering av tiltak /
Risiko etter tiltak

Rydderutine for
snørydding.

Sannsynligheten for
avsporing reduseres
fordi to PLO-er
fjernes.

-

-

-

-

-

-

JERNBANESIKKERHET
1.1

1.2

2.1

Avsporing
Fare for avsporing på
planovergang.

Avsporing
Fare for avsporing
som følge av
sammenstøt mellom
tog og stor/tung
trailer/lastebil.

Sammenstøt tog-tog
Ikke relevant.

Snø og is kan pakke seg
i planovergangslemmene.

Det kan være stor/tung
lastebiltrafikk over PLO
ved km 501,320 til
verkstedhall på østlig
side av Dovrebanen.

-

Halvbomanlegg.

-
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Risikoen er liten.
Sannsynligheten
reduseres fordi
trafikken flyttes til
PLO med høyere
sikringsnivå og mindre
togtrafikk.
Risikoen er liten.
-
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Topphendelse /
Fare

3.1

Sammentøt togobjekt
Gjenstander kan
havne i spor på
planovergang.

4.1
5.1

6.1

Brann
Ikke relevant.
Passasjerer skadet
på plattform
Ikke relevant.
Personer skadet ved
PLO
Kjøretøy kan få stans
på planovergang og
bli påkjørt av tog.

Beskrivelse av hendelse
og medvirkende
faktorer
Gjenstander kan falle av
fra for eksempel henger.
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Barrierer

Risikovurdering
(ny situasjon)

Forslag til ytterligere
tiltak

Vurdering av tiltak /
Risiko etter tiltak

Gjenstander
oppdages og
fjernes.

Sannsynligheten for
sammenstøt tog-objekt
reduseres fordi to
PLO-er fjernes.

-

-

Kan i verste fall føre til
avsporing. PLO som
krysser ti spor fjernes.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kjøretøy kan få stans på
planovergang ved for
eksempel motorstopp
eller hindring. PLO som
krysser ti spor fjernes.

Halvbomanlegg.

Erfaring tilsier middels
sannsynlighet i dagens
situasjon.
Sannsynligheten
reduseres fordi
trafikken flyttes til
PLO med høyere
sikringsnivå og mindre
togtrafikk.
Konsekvensen er
uendret (middels/stor).

-

-

Risikoen er liten.

Risikoen er
liten/middels.
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Topphendelse /
Fare

6.2

Personer skadet ved
PLO
Kjørende overholder
ikke vikeplikten sin
og blir påkjørt av
tog.

6.3

Personer skadet ved
PLO
Myke trafikanter kan
bli påkjørt av tog på
planovergang.

Beskrivelse av hendelse
og medvirkende
faktorer
Kjørende kan ha for stor
fart, slik at kjørende ikke
rekker å stanse før PLO
ved km 500,632 når tog
kommer.

Dato:
Revisjon:
Side:

Barrierer

Risikovurdering
(ny situasjon)

Forslag til ytterligere
tiltak

Vurdering av tiltak /
Risiko etter tiltak

Halvbomanlegg.

Erfaring tilsier middels
sannsynlighet i dagens
situasjon.
Sannsynligheten
reduseres fordi
trafikken flyttes til
PLO med høyere
sikringsnivå og mindre
togtrafikk.
Konsekvensen er
uendret (middels/stor).

-

-

-

-

Tog kan komme selv om
TXP trykker på knappen
for å åpne bommen på
PLO ved km 501,320.

Myke trafikanter kan
skli og falle på
planovergang. Myke
trafikanter kan bryte
vikeplikt og krysse
planovergang med
bommene liggende nede.

12.02.2015
00C
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Halvbomanlegg.

Risikoen er
liten/middels.
Sannsynligheten
reduseres fordi
trafikken flyttes til
PLO med høyere
sikringsnivå og mindre
togtrafikk.
Risikoen er
liten/middels.
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ID

Topphendelse /
Fare

6.4

Personer skadet ved
PLO
Personer som gjør
vedlikehold på
planovergang kan bli
påkjørt av tog.

Beskrivelse av hendelse
og medvirkende
faktorer
Vinter og
sommervedlikehold
utføres på
planoverganger (for
eksempel skifting av
planovergangslemmer).

Dato:
Revisjon:
Side:

Barrierer
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Risikovurdering
(ny situasjon)

Forslag til ytterligere
tiltak

Vurdering av tiltak /
Risiko etter tiltak

Sannsynligheten
reduseres fordi antall
PLO-er reduseres.

-

-

Risikoen er liten.
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ID

Topphendelse /
Fare

7.1

Personer skadet i og
ved spor
Fare for påkjørsel av
personer som
villkrysser
jernbanesporet eller
kontakt med KLanlegg med
fiskestang.

Beskrivelse av hendelse
og medvirkende
faktorer
Brukerne av PLO-ene
som fjernes får lengre
strekning å gå/sykle.
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Barrierer

Risikovurdering
(ny situasjon)

Forslag til ytterligere
tiltak

Vurdering av tiltak /
Risiko etter tiltak

-

Sannsynligheten for
villkryssing vil øke
noe hvis man ikke gjør
kompenserende
risikoreduserende
tiltak.

1. Gjerding etter behov.
2. Etablere lett
tilgjengelige
parkeringsplasser på
østlig side av PLO som
fjernes.
3. Gangovergang for
JBVs ansatte (øker
sannsynlighet for
personer skadet ved
PLO).
4. Grunneiere som har
fiskerettigheter får et
infoskriv med kart der
det framkommer hvor
den nye tilkomsten er
og hvor de skal parkere.
Dette infoskrivet
leveres ut sammen med
fiskekortet som kjøpes.
5. Ta kontakt med SVV
og forespørre at
«parkeringslomme»
fjernes og og autovern
videreføres.

Gjerding og/eller gode
parkeringsplasser kan
redusere risikoen for
villkryssing.

“Omvegen” i ny
situasjon i forhold til
dagens varierer mtp.
hvor du kommer fra og
hvor du skal hen.
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Risikoen er
liten/middels.

En gangovergang vil gi
lavere sannsynlighet for
villkryssing, men øke
sannsynligheten for
personer skadet på PLO.
Infoskriv vil redusere
sannsynligheten
påkjørsel av tog ved
villkryssing. Reduserer
også sannsynligheten for
at fiskestang skal komme
i kontakt med KLanlegg. Fjerning av
parkeringsmulighet vil
også redusere
sannsynligheten for disse
farene.
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ID

Topphendelse /
Fare

7.2

Personer skadet i og
ved spor
Fare for at personer
kommer i kontakt
med KL-anlegg
direkte eller indirkete
og får elektrisk støt.

Beskrivelse av hendelse
og medvirkende
faktorer
Den nye atkomstvegen
gjør jernbanen og KLanlegget mer
tilgjengelig.

Dato:
Revisjon:
Side:

Barrierer

Planlagt ny turveg ligger
inne i kommunens
grøntplan.

12.02.2015
00C
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Risikovurdering
(ny situasjon)

Forslag til ytterligere
tiltak

Vurdering av tiltak /
Risiko etter tiltak

Sannsynligheten øker
noe fra dagens
situasjon. Potensielt
stor konsekvens.

Gjerding etter behov.

Gjerding må minimum
utføres i henhold til
regelverk. Yttereligere
gjerding vurderes og
gjøres ved behov.

-

-

-

-

Risikoen er middels.

VEGSIKKERHET
8.1

8.2

Kollisjon mellom
kjøretøy
Fare for at kjøretøy
kolliderer på ny
atkomstveg.
Kollisjon mellom
kjøretøy
Fare for at kjøretøy
kolliderer på Fv630
og vegen “Moøya”.

Det bygges ny 1050 m
lang atkomstveg.

Trafikken over PLO må
i ny situasjon går via
fylkesveg 630 i
undergang under
Dovrebanen, langs
kommunal veg “Moøya”
og over PLO med
halvbomanlegg på
Rørosbanen.

Det legges inn en
møteplass på ny
atkomstveg.
God oversikt på ny
atkomstveg.
-
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Sannsynligheten er
begrenset ved at det
blir lite trafikk på ny
veg.
Risikoen er liten.
Sannsynligheten øker
noe, men er begrenset
ved at det tilføres lite
trafikk.
Risikoen er liten.
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Topphendelse /
Fare

9.1

Påkjørsel av myke
trafikanter
Fare for at kjøretøy
kjører på myke
trafikanter.

Beskrivelse av hendelse
og medvirkende
faktorer
Trafikken øker på
eksisterende veger og
det etableres en ny
atkomstveg.
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Revisjon:
Side:
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Barrierer

Risikovurdering
(ny situasjon)

Forslag til ytterligere
tiltak

Vurdering av tiltak /
Risiko etter tiltak

-

Sannsynligheten er
begrenset ved at det
blir lite trafikk på ny
veg og ved at det
tilføres lite trafikk.

-

-

Risikoen er liten.

RAM-FORHOLD (PÅLITELIGHET, TILGJENGELIGHET OG VEDLIKEHOLDBARHET)
11.1

Pålitelighet
Tilgjengelighet

12.1

Vedlikeholdbarhet

10.1

Ikke relevant.
Det er uklart om det skal
bygges vaskehall, og
eksakt plassering av
denne.
Mindre å vedlikeholde
ved at to planoverganger
fjernes.

-

-

Finne ut om vaskehall
skal bygges og hvor.

Ny løsning bør tilpasses
framtidige planer best
mulig.

-

-

-

-
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Topphendelse /
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Beskrivelse av hendelse
og medvirkende
faktorer
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SAMMENDRAG

Hensikten med planen er å redusere antall planoverganger på Dovrebanen og Rørosbanen ved
Støren sentrum i Midtre Gauldal kommune. Det er et høyt antall uønskede hendelser mellom tog og
annen trafikk på de berørte planovergangene, og reduksjon av antall usikrede planoverganger vil
medføre betydelig høyere sikkerhetsnivå og betydelig lavere risiko for ulykker på denne strekningen.
Planen omfatter 3 planoverganger på en utstrekning på ca. 1,5 km. PLO‐DB 502,053 nord i
planområdet benyttes av fiskere som atkomst til Gaula, PLO‐DB 501,540 er Jernbaneverkets (JBV)
interne planovergang over flere spor inne på stasjonsområdet og benyttes som atkomst til JBV sitt
hovedlager. PLO‐RB 500,632 benyttes som atkomst til gnr/bnr. 1/5 og 1/6 og landbruksarealer øst
for jernbanen. Planen er avgrenset til å gjelde jernbane, planoverganger, ny atkomstveg og
nødvendige omkringliggende areal.
Det etableres ny atkomstveg langs østsiden av jernbanen fra PLO‐RB 500,240 for brukere som får
planoverganger stengt. Atkomstveg bygges som landbruksveg klasse 3, og er utformet slik at den
legger beslag på så lite dyrka mark som mulig.
På grunn av høy risiko for uønskede hendelser på den aktuelle strekningen, anses
samfunnssikkerheten som viktigere enn eventuelle ulemper den enkelte gårdbruker og andre
brukere får ved stenging av planovergangene.
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1

Sammendrag
Tabell 1‐1: Nøkkelinformasjon om planforslaget

Tema

Nøkkelinformasjon

Bydel/område

Støren stasjon, Midtre Gauldal kommune

Gårdsnavn /adresse

Dovrebanen, Rørosbanen

Gårdsnr./bruksnr.

4011/26 med flere

Gjeldende planstatus (regulerings‐/kommune(del)pl.)

Jernbane, grønnstruktur, LNFR, naturområde

Tiltakshaver (vår oppdragsgiver)

Jernbaneverket

Grunneiere (sentrale)

Jernbaneverket med flere

Forslagstiller /Plankonsulent

Multiconsult AS

Ny plans hovedformål

Bane – nærmere angitt baneformål, annen banegrunn –
grøntareal, angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk
infrastrukturtraseer kombinert med andre gitte hovedformål,
LNFR, naturområde

Planområdets areal i daa

Ca. 139 daa

Grad av utnytting

Ikke aktuelt

Ant. nye boenheter/ nytt næringsareal (BRA)

Ikke aktuelt

Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyder, o. l.)
Foreligger det varsel om innsigelse (j/n)

Nei

Konsekvensutredningsplikt (j/n)

Nei

Kunngjøring oppstart, dato

20.12.2014

Fullstendig planforslag mottatt, dato

29.06.2015

Informasjonsmøte avholdt.(j/n)

Ja, 15.10.2013

Forslag til «Detaljregulering for planoverganger Støren» består av:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

2

Plankart i målestokk 1:1000 (A1), til sammen 2 kart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse
Komplett varslingsmateriale
Samlede innspill ved varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet
Miljøgeologisk rapport med tiltaksplan, 415952‐90‐RIGm‐RAP‐001_rev00, 18.02.2015
Datarapport grunnundersøkelser, 415952‐90‐RIG‐RAP‐001_rev01, 30.01.2015
Geoteknisk vurdering, 415952‐90‐RIG‐RAP‐002_rev00, 06.02.2015
Støyrapport, 415952‐RIA‐RAP‐002_rev00, 05.01 2015
ROS‐analyse, 415952‐PLAN‐RAP‐100_rev01, 29.06.2015

Bakgrunn for planarbeidet
Komplett planforslag er innsendt 29.06.2015 av Multiconsult AS på vegne av forslagstiller
Jernbaneverket. Planforslaget er utført i samsvar med plan‐ og bygningslovens § 12‐3.
Planoverganger representerer omtrent 1/3 av dødsrisikoen knyttet til jernbanetrafikk.
Jernbaneverket har i lengre tid arbeidet med å redusere antall planoverganger på jernbanen og å
forbedre sikkerheten ved planoverganger. Det er utarbeidet en overordnet strategi for arbeidet for
økt sikkerhet ved kryssing av jernbane for å oppfylle forskriftskrav. Målet til Jernbaneverket er at det
ikke skal være ulykker med drepte eller alvorlig skadde på planoverganger, at dagens risikonivå ikke
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skal økes selv om både tog‐ og biltrafikk øker, og unngå katastrofer i forbindelse med plankryssinger
veg/bane.
I forbindelse med ny revisjon av ″Samlet plan for sikring og sanering av planoverganger i
baneprioritet 1‐3″ skal planoverganger som er i daglig bruk (boliger, gårdsveger og næring) sikres
eller saneres på en eller annen måte.
Aktuelle tiltak for å bedre sikkerheten ved planoverganger er planskilte kryssinger (bru/kulvert),
vegomlegginger som leder trafikk til sikrere kryssinger, vegsikringsanlegg, vegsignalanlegg,
siktutbedringer, bedre skilting og informasjonstiltak.
Hensikten med planen er å stenge planovergangene PLO‐DB 502,053, PLO‐DB 501,540 og PLO‐RB
500,632. For å kunne stenge disse må det bygges ny atkomstveg langs østsiden av jernbanen ned til
PLO‐RB 500,240 og Volløyan. Ny veg vil ivareta atkomst til boligbebyggelse på gnr/bnr. 1/5 og 1/6,
Jernbaneverkets interne lager ved Støren stasjon, landbruksområder og fiskeplasser ved Gaula.

3

Planprosessen, medvirkning

3.1

Kunngjøring og varsling
Igangsatt regulering ble kunngjort i Trønderbladet 20.12.2014 og på internett, www.mgk.no.
Grunneiere, berørte naboer og offentlige myndigheter er varslet per brev datert 17.11.2014.

3.2

Krav om konsekvensutredning/Planprogram
Planforslaget er vurdert i henhold til plan‐ og bygningslovens § 12‐3 tredje ledd, jf. § 4‐2 med
tilhørende forskrift. Planforslaget faller ikke inn under forskriftens virkeområde og skal derfor ikke
konsekvensutredes. Midtre Gauldal kommune anser det derfor ikke som nødvendig å utarbeide
planprogram og konsekvensutredning som grunnlag for reguleringsplanen.

3.3

Medvirkning
Oppstartsmøte med Midtre Gauldal kommune ble holdt 17.06.2014.
Det er i tillegg blitt avholdt møte med grunneiere og berørte parter 15.10.2013. Jernbaneverket og
Fylkesmannen i Sør‐Trøndelag hadde møte 17.10.2013 og det ble avholdt befaring den 11.03.2014
for å avklare eventuell konflikt med naturområde «rik sumpskog». Midtre Gauldal kommune hadde
møte den 12.02.2015 med representanter fra Jernbaneverket og Multiconsult for å avklare
reguleringsformål.

4

Planstatus og rammebetingelser

4.1

Overordnede føringer og gjeldende planstatus
Kommuneplanens arealdel, vedtatt 26.04.2010.
I kommuneplanens arealdel er delplan Støren rettsgyldig kart.
Kommunedelplan Støren 2014‐2026, vedtatt 23.06.2014.
I kommunedelplanen er det lagt til rette for at Støren skal videreutvikles som kommunesenter og
tettsted. Sentrumsarealene har ulike typer areal til næring, og i utkanten av Støren sentrum
tilrettelegges det for mer arealkrevende industri. Områdene langs elvene er satt av til grønnstruktur
fordi de inneholder en rekke verdier som skal hensyntas. Støren stasjon med omkringliggende
stasjonsboliger og lokstaller vises som hensynssone – bevaring kulturmiljø. Rik sump‐ og kildeskog øst
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for planområdet og bekken Evje er vist med hensynssone – bevaring naturmiljø. Det er foreslått
fremtidig turvegtrase langs Evje ut til Gaula. Store deler av planområdet ligger innen hensynssone
flom.

Figur 1: Utsnitt fra kommunedelplan Støren 2014‐2026. Hentet fra mgk.no 05.11.14. Planområdets plassering er illustrert
med blå stiplet linje.
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Figur 2: Utsnitt fra kommunedelplan Støren 2014‐2026 – temakart hensynssoner. Hentet fra mgk.no 05.11.14.
Planområdets plassering er illustrert med blå stiplet linje.
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5

Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold

5.1

Beliggenhet og avgrensning av planområdet
Planområdet ligger langs Dovrebanen og Rørosbanen på østsiden av Støren sentrum i Midtre Gauldal
kommune, og har en utstrekning på ca. 1,5 km. Planen omfatter tre planoverganger (to over
Dovrebanen og en over Rørosbanen), og er avgrenset til å gjelde jernbane, planoverganger, ny
kjøreveg og omkringliggende areal.

Mot Trondheim

Støren
stasjon
E6
Busstopp
Støren
jernbane st.

Støren sentrum
Busstopp
Støren
sentrum

Gaula

Busstopp
Støren rådhus

N

Figur 3: Flyfoto av Støren sentrum. Hentet fra finn.no 05.11.2014.
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5.2

Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Arealet innenfor planområdet er i dag jernbane med tilhørende anlegg, kjøreveg, landbruksareal og
grønnstruktur. Øst for planområdet ligger landbruksareal, E6 og elva Gaula. Vest for planområdet
ligger Støren sentrum.

5.3

Stedets karakter
I og omkring planområdet er det relativt flatt. Elvene Gaula og Sokna danner hovedstrukturen i
dalbunnen i det store landskapsrommet på Støren, og veggene dannes av bratte skogkledde fjellsider
i øst og vest, mens det er åpent mot sør. Historisk sett har Støren vært et trafikalt knutepunkt der
flere ferdselsårer har møttes, og disse har hatt stor betydning for utviklingen av tettstedet. Støren er
preget av variert bebyggelse innen bolig, næring, industri, privat‐ og offentlig tjenesteyting der
vegnettet er det tydeligste strukturerende elementet.

5.4

Kulturminner og kulturmiljø
Det er gjennomført søk i Riksantikvarens kartbase, Askeladden, uten at det er gjort funn av
registrerte automatisk fredete kulturminner i planområdet eller i umiddelbar nærhet. Det er heller
ikke noen SEFRAK‐registrerte bygninger innenfor planområdet.
Støren stasjon med omkringliggende stasjonsboliger og lokstaller har et særpreg og en historie som
er en viktig del av identiteten til Støren som tettsted.

5.5

Naturverdier/naturmangfold
Gaula er en flomelv vernet mot kraftutbygging med et rikt biologisk mangfold. Vegetasjonsbeltet er
et viktig leveområde for en rekke plante‐ og dyrearter.
Det er gjort søk i Miljødirektoratets Naturbase. Øst for planområdet ligger «id: BN00044795 Rik
sump‐ og kildeskog» (mandelpilkratt). Lokaliteten er en del av Gaulas flommarksmiljø, trolig en rest
fra et tidligere flomløp. Lokaliteten får verdi A (svært viktig) fordi det er en meget velutviklet og
artsrik sumpskog, av en type som det trolig er lite igjen av både i Sør‐Trøndelag og nasjonalt.
Mangfoldet i lokaliteten er rikt og uvanlig, og dette er trolig den viktigste sumpskogen i kommunen.
Det er gjort søk i Artskart og det er gjort en rekke artsregistreringer i og i nærheten av planområdet.
Det er påvist to arter innen planområdet som er svartelistet (se Figur 4). Klistersvineblom (scenecio
viscosus) vist med grå firkant øst for gnr/bnr 4011/26 og er klassifisert med høy risiko. Rett øst for
gnr/bnr 45/71/1 er det påvist kjempespringfrø (impatiens glandulifera) vist med sort firkant, denne
utgjør svært høy risiko. Det er påvist arter med potensielt høy risiko. Disse er vist med grå firkant,
men er ikke svartelistet. Dette er svensk skinneblom (arabidopsis suecica) og sandskinneblom
(arabidopsis arenosa). Det er flere arter i planområdet vist med grønn trekant. Dette er arter som
fuglestarr (carex ornithopoda), glansmarikåpe (alchemilla micans), buefrylte (luzula multiflora ssp.
multiflora), beitemarikåpe (alchemilla monticola) åkergråurt (gnaphalium ulignosum), lintorskemunn
(linaria vulgaris) og småengknall (rhianthus minor). Disse faller inn under kategorien (LC) livskraftig.
Disse er ikke truet i Norge, men er tatt med fordi de er rødlistet av IUCN på verdensbasis og Norge
har et spesielt ansvar for disse.
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Figur 4: Utsnitt fra Artskart. Hentet 04.05.2015.

5.6

Naturressurser, inkl. landbruk, grønnstruktur, rekreasjonsområder, uteområder (nærmiljø og
friluftsliv)
Det drives landbruk øst og sør for planområdet.
Gaula er en av de beste lakseelvene i landet og hvert år fanges mellom 20 og 50 tonn laks i elva.
Langs østsiden av jernbanen renner bekken Evje (se Figur 5). Evje starter trolig ved et mindre tilsig fra
skog‐ og myrområdene oppstrøms jernbaneområdet. Bekken er lukket under jernbaneområdet, og
munner ut nedstrøms jernbanen i et lite tjern hvor den de siste 100 m ned mot Gaula er åpen
(strekningen fra jernbanen til tjernet er ikke definert). Langs Gaula og på østsiden av jernbanetraseen
er det mye tett vegetasjon, og stor andel yngre skog.

Figur 5: Oversiktskart over bekken Evje ved jernbaneområdet (markert med blå linje). Kilde: NIVA‐rapport 2012.
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Vest for og nord i planområdet renner Enganbekken (se Figur 6Figur 6). Bekken er lagt i rør over en
lengre strekning gjennom tett bebyggelse og industri, før den munner ut i Gaula.

Figur 6: Oversiktskart over Enganbekken nord i planområdet (markert med blå linje). Kilde: NIVA‐rapport 2012.

5.7

Trafikkforhold
Støren er et kollektivknutepunkt for jernbane og buss. Det er ca. 178 tog som passerer Støren i uka,
noe som tilsvarer ca. 25 tog i døgnet. 139 av disse kjører på Dovrebanen og 39 på Rørosbanen.
Innen planområdet er det i fire planoverganger. PLO‐DB 502,053 nord benyttes av fiskere som
atkomst til Gaula, PLO‐DB 501,540 er Jernbaneverkets (JBV) interne planovergang over flere spor
inne på stasjonsområdet og benyttes som atkomst til JBV sitt hovedlager. PLO‐RB 500,632 benyttes
som atkomst til gnr/bnr. 1/5 og 1/6 og landbruksarealer. Disse planovergangene vurderes som
farlige. De har redusert sikt og har ikke tilfredsstillende løsning sikkerhetsmessig. Sør for
planområdet ligger planovergang PLO‐RB 500,240, som er sikret med halvbom.
Det ligger busstopp øst for planområdet, «Støren sentrum» og «Støren jernbanestasjon» (se Figur 3).
Fartsgrensen på fv. 630 (øst for planområdet) gjennom Støren sentrum er 50 km/t. I henhold til
Statens vegvesen sin karttjeneste, Visveg, har fv. 630 en ÅDT (årsdøgntrafikk) på ca. 2200. Sør for
planområdet møter private veger de kommunale vegene Moøya og Volløyan som har fartsgrense 30
km/t.
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5.8

Barns interesser
Det er ikke kjent at planområdet er i bruk av barn og unge til leke‐ og oppholdsareal. Det er mulig det
bor barn i bebyggelse øst for PLO‐RB 500,240 som benytter den sikrede planovergangen som
skoleveg.

5.9

Sosial og teknisk infrastruktur
Rett sør for planområdet ved Moøya ligger Støren Barneskole. Ca. 1 km sør for planområdet ligger
Støren barnehage, ungdomsskole og videregående skole.
Det er innhentet vann‐ og avløpsdata fra kommunen som viser overvann‐ og spillvannledninger i
planområdet.
Gauldal Nett AS bekrefter at det er lagt høyspentkabler nært opptil ny vegtrase. Det står igjen en
høyspentmast på gnr/bnr. 4011/26, og høyspentkabel mot sør, øst og nord går pr. dags dato i
luftlinje. Linje mot nord skal legges i kabel i bakken, og mast og trafobygg skal rives. Arbeidet
planlegges utført i løpet av mai 2015.

5.10 Grunnforhold
Størsteparten av planområdet ligger i henhold til Norges geologiske undersøkelse (NGU) sitt
løsmassekart på elveavsetning. Multiconsult har gjennomført grunnundersøkelser (RIG‐RAP‐001), og
arealet rundt Støren stasjon ligger delvis på fyllmasse. Løsmassene i planområdet består
hovedsakelig av et topplag av sand og grus på ca. 2 til 5 m over lagdelte masser av sand, silt og leire.
Grunnforholdene i området er generelt gode.
5.11 Miljøfaglig forhold
Grunnundersøkelsene (RIGm‐RAP‐001) viser at massene i området i hovedsak er i tilstandsklasse 1
(rene masser) og tilstandsklasse 2 (svakt forurenset). Topplagsmassene er forurenset i alle
prøvepunktene (tilstandsklasse 2 og 3). Det ble påtruffet koksmasser i ett prøvepunkt. Disse er påvist
å være i tilstandsklasse 3.
5.12 Risiko og sårbarhet (eksisterende situasjon)
Planovergangene har redusert sikt og har ikke tilfredsstillende løsning sikkerhetsmessig. Det er en
konstant fare for at det skal skje en ulykke mellom tog og tungtransport, og traktor med henger.
På grunn av topologien i området antas det at boliger i nærheten av planområdet opplever støy fra
jernbanen.
Størsteparten av planområdet ligger innen faresone flom. Områdene øst for eksisterende
jernbanefylling står under vann årlig i forbindelse med flom.
Det kan forekomme forurensning fra grunnen inne på jernbaneområdet til bekken Evje.
5.13 Næring
Midtre Gauldal kommune har er en stor leverandør av laksefiske i det internasjonale markedet.
Planovergang i nord brukes av laksefiskere som atkomst til Gaula.
Det drives landbruksvirksomhet øst for planområdet, og gårdbruker er avhengig av å krysse
jernbanen for å komme til jorder på østsiden av jernbanelinja.
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6

Beskrivelse av planforslaget og konsekvenser

6.1

Hovedtrekk i planforslaget
Det skal stenges tre planoverganger, PLO‐DB 502,053, PLO‐DB 501,540 og PLO‐RB 500,632.
Planovergangene skal erstattes av ny atkomstveg på østsiden av jernbanen som leder trafikken ned
til eksisterende sikrede planovergang PLO‐RB 500,240.
Planområdet omfatter i hovedsak eiendommene til Jernbaneverket. I tillegg inneholder planområdet
noen private eiendommer.
Tabell 6‐1: Tabell som viser oversikt over direkte berørte gnr/bnr.

Gnr/Bnr

6.2

Adresse

Postnummer og sted

Eierstatus

1/2

7290 Støren

Privat

1/4

7290 Støren

Privat

1/5

7290 Støren

Privat

1/6

Veta 1

7290 Støren

Privat

2/1

Volløyan 3B

7290 Støren

Privat

45/346

Enda 25

7290 Støren

Privat

1006/2

7290 Støren

Offentlig

1648 – mnr. mangler

7290 Støren

Offentlig

4011/26

7290 Støren

Offentlig

4011/27

7290 Støren

Offentlig

Planlagt arealbruk
Planområdets størrelse er ca. 139 daa.
Planområdet reguleres til:
Bebyggelse og anlegg

‐ Forretninger

Samferdsel og infrastruktur

‐ Kjøreveg
‐ Annen veggrunn ‐ grøntareal
‐ Bane (nærmere angitt baneformål)
‐ Annen banegrunn ‐ grøntareal
‐ Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer
kombinert med andre gitte hovedformål

Landbruk‐, natur og friluftsformål samt reindrift
‐

Bruk og vern av sjø og vassdrag
ID 415952‐PLAN‐PBL‐106
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Hensynssoner

‐ Frisikt (H140)
‐ Flom (H320)
‐ Høyspenningsanlegg (H370)
‐ Bevaring naturmiljø (H560)
‐ Bevaring kulturmiljø (H570)

Område for bestemmelse

6.3

‐ Anlegg og riggområde (#1)

Bebyggelse og anlegg
Forretninger BF

Området reguleres til forretninger som foreslått i kommunedelplan Støren 2014‐2026.
6.4

Samferdsel og infrastruktur
Kjøreveg SKV

SKV er eksisterende privat kjøreveg. Det gjøres ikke endringer på vegen, men den reguleres i
forbindelse med atkomst til anlegg‐ og riggområdet.
Bane – nærmere angitte baneformål o_SB1, o_SB2, 0_SB3

o_SB1 er offentlig areal og omfatter jernbanesporet med tilhørende arealer som eies av
Jernbaneverket. PLO‐DB 502,053, PLO‐DB 501,540 og PLO‐RB 500,632 stenges og sikres med fysiske
sperringer/gjerder for å hindre ulovlig kryssing av jernbanen. Sikringstiltakene skjer i henhold til
Jernbaneverkets tekniske regelverk, og det er i bestemmelsene satt krav til at det skal etableres
sikringsgjerder.
o_SB2 er offentlig areal eid av Jernbaneverket, og blir beredskapsområde for gods hvor det
tilrettelegges for omlasting mellom tog og annet kjøretøy. Atkomst i sørvest fra fv. 630 flyttes ca. 100
meter lengre nord.
o_SB3 eies av Jernbaneverket og blir intern veg til JBV sitt lager og atkomstveg for dagens brukere av
nordligste planovergang. Det vil etableres bom i skillet o_SB3 og o_SAA. (Se Angitte
samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer kombinert med andre gitte hovedformål
o_SAA for nærmere beskrivelse av vegen).
Annen banegrunn – grøntareal o_SBG

Grønnstruktur langs bekken Evje og kantvegetasjonen langs Gaula reguleres til annen banegrunn‐
grøntareal for å beholde områdets funksjon som viktig leveområde for en rekke arter, og sikring mot
erosjon og utrasing. Hensynssone bevaring naturmiljø i kommunedelplan videreføres. Det tillates
opparbeidet turveg i dette området, som vist i kommunedelplanen.
Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer kombinert med andre gitte hovedformål o_SAA

Det bygges ny atkomstveg langs østsiden av jernbanen ned til PLO‐RB‐500,240. Nytt vegnett har en
lengde på ca. 950 m (inkl. o_SB3). Vegen legges delvis på ny fylling ved jernbanestasjonen, og delvis i
eksisterende bekkeløp (Evje‐bekken) og på landbruksjord. Atkomstvegen bygges i henhold til
vegklasse 3 i Landbruksnormalene, og anlegges med grusdekke.

ID 415952‐PLAN‐PBL‐106

29.06.2015/01

-117-

SIDE 15/21

multiconsult.no
6 Beskrivelse av planforslaget og konsekvenser

Planoverganger på Støren, Midtre Gauldal kommune
Planbeskrivelse

Brukere av planovergangene som stenges vil få noe lengre atkomstveg, og dette vil medføre noe
ekstra trafikk på vegene Moøya og Volløyan.
I trase for ny veg ble det hugd en del trær i forbindelse med at disse kom borti strømledning ved
snøfall vinteren 2013/14, slik at størsteparten av trærne som forutsettes fjernet (hovedsakelig gråor
og hegg) som følge av tiltaket, allerede er fjernet. Det har ved befaring med fylkesmannen vist at
tiltaket ikke kommer i konflikt med område «rik sumpskog» og den sårbare arten mandelpil.
Ny atkomstveg er ikke dimensjonert for å gå klar av en 200‐års flom, fordi store deler av Støren
sentrum vil ligge under vann ved en 200‐års flom.
6.5

Landbruk‐, natur og friluft samt reindrift
LNFR‐areal L

I kommuneplanens arealdel er største delen av arealet som berøres av tiltaket, foreslått som LNFR‐
område. Planforslaget er utformet slik at det legger beslag på minst mulig dyrket mark, og medfører
at ca. 2 daa landbruksjord ikke lenger kan brukes til produksjon. Det er i bestemmelsene satt krav til
at eventuell overskudds matjord skal gjenbrukes på andre landbruksarealer i nærheten av tiltaket.
6.6

Bruk og vern av sjø og vassdrag
Naturområde o_VN

Bekkeløp til Enganbekken nord i planområdet videreføres fra kommunedelplan som naturområde.
Bekken Evje forskyves noe østover for å gi plass til ny vegfylling. Denne utformes som en grunn bekk
med et lite fall, slik at bekkeløpet blir likt dagens. Hensynssone bevaring naturmiljø videreføres fra
kommunedelplan og ivaretar bekken.
6.7

Anlegg‐ og riggområde
Det er behov for anlegg‐ og riggområde i forbindelse med etableringen av ny atkomstveg, og for å få
tilstrekkelig med anlegg‐ og riggområde må man ta i bruk LNFR‐arealer. Ca. 2,2 daa LNFR‐areal tas
midlertidig. Bestemmelsene ivaretar at matjord tildekkes i anleggsperioden for å hindre blanding
med andre masser. Disse områdene vil bli tilbakeført til LNFR‐areal etter endt byggeperiode.

6.8

Støy
Det er gjort en støyberegning (RIA‐RAP‐002) som viser at ingen boliger har for høyt støynivå (Lden ≥ 55
dB) fra ny atkomstveg og økt trafikk på Moøya alene. Noen boliger har for høyt beregnet støynivå
med bidrag fra fv. 630, men endring i støynivå for disse boligene ved etablering av ny atkomstveg er
lavere enn 3 dB. Støynivået fra ny atkomstveg vil ikke medføre en merkbar økning for boliger som
eventuelt ligger i gul/rød sone for støy fra jernbanen, da nedre grenseverdi til gul sone for
jernbanestøy (Lden ≥ 58 dB) ligger vesentlig høyere enn beregnede støynivå fra atkomstvegen. Det vil
derfor ikke være behov for støyreduserende tiltak som følge av omleggingen av planovergangene.

6.9

Miljøoppfølging
I henhold til forurensningsforskriftens kapittel 2 er det ved overskridelse av normverdier for
forurenset grunn krav om utarbeidelse av en tiltaksplan for håndtering av forurensede masser.
Kravet er ivaretatt i bestemmelsene, og den skal godkjennes av forurensningsmyndigheten før
gravearbeidene starter.
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6.10 Økonomiske konsekvenser for kommunen/andre offentlige etater
Tiltaket vil ikke medføre økonomiske konsekvenser for kommunen.

7

Risiko og sårbarhet, ROS‐analyse
Det er laget en egen ROS‐analysen for tiltaket, PLAN‐RAP‐100. Konklusjonen fra rapporten er gjengitt
under.

7.1

Ustabile grunnforhold
Det forventes ikke stabilitetsproblemer med å etablere vegen som planlagt, forutsatt at fyllinger og
skjæringer etableres med planlagt helning, og at eventuelt humusholdige masser blir fjernet under
vegfyllingene. Dersom det i senere planfaser gjøres endringer av veglinjen, og dermed endring av
stabilitetsforholdene, må dette vurderes av geotekniker.

7.2

Flom
Ny skråning ned fra stasjonsområdet vil bli bygd opp med sprengt stein slik at den nye skråningen vil
bli robust og bestandig ovenfor graving fra elva ved en 200‐års flom. Ny atkomstveg er ikke
dimensjonert for en 200‐års flom. Årsaken til dette er at store deler av Støren sentrum vil ligge under
vann ved en 200‐års flom.

7.3

Kraftforsyning
Det må vurderes om noen høyspentkabler skal flyttes slik at de blir liggende på utsiden av ny
vegtrase. Dette forutsettes avklart med Gauldal Nett AS i byggeplan. Anleggsarbeid innen
hensynssone for høyspent og i nærheten av høyspentkabler skal utføres med sikkerhetsmann.

7.4

Ulykker med gående/syklende
Med ny atkomstveg vil kryssing av jernbanen skje via sikret planovergang. Tiltaket vil ikke gi større
fare langs veg, og vil minske ved ferdsel over planovergangen (sikret).

7.5

Ulykker i forbindelse med togtrafikk
Ved kryssende trafikk over jernbane vil det være en viss fare for ulykker. Tre planoverganger stenges
og det etableres ny atkomstveg ned til eksisterende PLO‐RB 500,240 med halvbomanlegg. Det skal
gjøres sikringstiltak for å hindre villkryssing av jernbanesporet. Jernbaneverket har utført en RAMS‐
analyse (vedlegg) som viser tiltak for å redusere risiko.

8

Merknader til varsel om oppstart, innkomne merknader

8.1

Innkomne merknader
I forbindelse med varsling av oppstart av planen har det kommet 6 brev/e‐poster med merknader og
innspill til planarbeidet. Merknadene følger som eget vedlegg.
Sør‐Trøndelag Fylkeskommune, brev datert 07.01.2015:
Planområdet berører en registrert en naturtype: Rik sump‐ og kildeskog, verdi svært viktig. Gule og
røde trekanter (bilde i merknaden) viser bevaringsverdig bebyggelse eldre enn 1900.
Planarbeidet vil slik vi ser det får konsekvenser for atkomsten til elva Gaula. Planen må beskrive
hvordan allmenhetens tilgang til friluftsområdene langs Gaula skal ivaretas.
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Når det gjelder forholdet til fylkesveg 630 viser vi til en egen uttalelse fra Statens vegvesen.
Forslagsstillers kommentar: Det er i løpet av planprosessen avholdt møte og befaring med
Fylkesmannen i Sør‐Trøndelag. Formålet med befaringen var å avklare en eventuell konflikt mellom
«rik sumpskog» og planovergangstiltaket. Befaringen viste at ny vegfylling i liten grad berører rik
sumpskog og den sårbare arten mandelpil. I trase for ny veg ble det hugd en del trær i forbindelse
med at trær kom borti strømledning ved snøfall vinteren 2013/2014, slik at størsteparten av trærne
som forutsettes fjernet som følge av planforslaget, allerede er fjernet. De tresortene tiltaket berører
er i stor grad gråor og hegg.
Planforslaget berører ingen bevaringsverdig bebyggelse eldre enn 1900. Hensynssone bevaring
kulturmiljø fra kommunedelplan Støren videreføres i planforslaget.
Allmennhetens tilgang til Gaula vil skje via sikret PLO‐RB 500,240 og ny atkomstveg. Ny atkomstveg
etablerer vegforbindelse langs østsiden av jernbanelinja og fremtidig turvegtrase som vist i
kommunedelplan Støren kan kobles på denne.
Fylkesmannen i Sør‐Trøndelag, brev datert 12.01.2015:
Det vurderes som positivt at antall planoverganger reduseres av hensyn til myke trafikanter.
Fylkesmannen minner om at Jernbaneverket nylig har hatt ute på høring utkast til ny «Veileder om
nasjonale jernbaneinteresser i arealplanleggingen etter plan‐ og bygningsloven».
Den nye atkomstvegen langs østsiden av jernbanen vil føre til omdisponering av verdifull dyrka mark.
Fylkesmannen forutsetter at jordvern er en premiss i planleggingen og at det søkes løsninger som
fører til minst mulig omdisponering av dyrka mark. I det videre planarbeidet må det fremgå hvor
mye dyrka mark som foreslås omdisponert, både permanent og eventuelt midlertidig. Vegen bør
legges slik at man unngår ytterligere oppdeling av jordbruksareal, noe som vil gi driftsmessige
ulemper. Dersom det planlegges gang‐ og sykkelveg bør bredden på trafikkskillet mellom g/s‐veg og
veg vurderes. Dette uten at det går ut over trafikksikkerheten.
Fylkesmannen henstiller om at matjordlaget fjernes og at overskytende matjord primært brukes til
jordbruksformål i nærområdet, samt at det innarbeides krav om dette i bestemmelsene. Jordmasser
som skal flyttes forutsettes å være fri for floghavre og potetål, noe som må kontrolleres av lokal
landbruksmyndighet.
Ved behov for anlegg‐ og riggområder, er det viktig at det søkes løsninger som ikke berører dyrka
mark. Dersom det er nødvendig å ta i bruk noe jordbruksareal til anlegg‐ eller riggformal, er det viktig
at disse tilbakeføres og istandsettes til samme kvalitet som før tiltaket. Dette er forhold som må
ivaretas i reguleringsbestemmelsene.
Planområdet strekker seg helt ned til Gaula, som er et verna vassdrag. Det er eksisterende inngrep
nært inntil elvekanten. Fylkesmannen forutsetter at kantvegetasjon langs Gaula bevares så langt som
mulig slik den er i dag. Omrader med eventuelle skader på vegetasjonen i anleggsperioden skal
revegeteres.
Det planlegges ny kjøreveg på østsiden av Rørosbanen. Det må i dette området foretas en utredning
for å se på miljøverdiene i omradet. Fylkesmannen viser til naturmangfoldloven.
Fylkesmannen er kjent med at det er blitt oppbevart jernbanesviller på stasjonsområdet og er derfor
usikker på om grunnen i området er forurenset. Fylkesmannen ber derfor om at tiltakshaver eller
kommunen vurdere om det kan være forurensning innenfor planområdet. Dersom tiltakshaver eller
kommunen mener det er grunn til å tro at det er forurensning på eiendommen, må det gjøres en
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miljøteknisk undersøkelse av grunnen. Dersom kommunen anser det som nødvendig med en
miljøteknisk undersøkelse, er det positivt hvis resultatene fra denne foreligger når planen sendes til
offentlig ettersyn.
Fylkesmannen forutsetter at det foretas en risiko‐ og sårbarhetsanalyse i tråd med PBL. § 4‐3, og
viser til DSB sin veileder "samfunnssikkerhet i arealplanlegging". Det skal i tillegg vurderes hvordan
fremtidige klimaendringer eventuelt vil påvirke tiltaket.
Forslagsstillers kommentar:
Ny atkomstveg utformes slik at den legger beslag på minst mulig landbruksjord. Ca. 2 daa dyrkamark
foreslås omdisponert permanent, og ca. 2,2 daa midlertidig. Det planlegges ikke gang‐ og sykkelveg
som en del av tiltaket.
Reguleringsbestemmelsene ivaretar at overskudd av matjord skal gjenbrukes på jordbruksarealer i
nærheten og at jordmasser som flyttes skal kontrolleres av lokal landbruksmyndighet. Det er
nødvendig å benytte noe LNRF‐areal til anlegg‐ og riggområde, og arealet skal tildekkes med duk i
anleggsperioden for å hindre blanding med andre masser. Bestemmelsene ivaretar at når
veganlegget er ferdig skal berørte områder istandsettes, revegeteres og tilbakeføres til angitte
formål, og det skal tilstrebes en istandsetting som gir samme kvalitet som før inngrepet.
Bekken Evje forskyves noe mot øst for å gi plass til ny vegfylling. Grønnstruktur langs bekken Evje og
kantvegetasjonen langs Gaula reguleres til annen banegrunn‐grøntareal for å beholde områdets
funksjon som viktig leveområde for en rekke arter, og sikring mot erosjon og utrasing. Det har ved
befaring med fylkesmannen vist at tiltaket ikke kommer i konflikt med område «rik sumpskog» og
mandelpil. I trase for ny veg ble det hugd en del trær i forbindelse med at trær kom borti
strømledning ved snøfall vinteren 2013/14, slik at størsteparten av trærne som forutsettes fjernet
som følge av planforslaget, allerede er fjernet. De tresortene tiltaket berører er i stor grad gråor og
hegg.
Det er gjort grunnundersøkelser av Multiconsult AS som viser forurensede masser i planområdet
(rapport er vedlagt planen). Det er ivaretatt i bestemmelsene at tiltaksplan for håndtering av
forurenset grunn skal være godkjent av forurensningsmyndigheten før det gis tillatelse til tiltak.
Det vises til vedlagt ROS‐rapport.
Norges vassdrags‐ og energidirektorat, brev datert 20.01.2015:
Det varslede planområdet ligger i kontakt med Gaula. NVE ber om at alle elver og bekker identifiseres
og merkes av på plankartet. NVE anbefaler at vassdrag reguleres til bruk og vern av sjø og vassdrag.
Elveos og randsoner langs vassdrag er blant de mest artsrike og bevaringsverdige med hensyn til
landskapsøkologi og biologisk mangfold, i tillegg til at den er viktig i friluftssammenheng. I planen bør
det gjøres en vurdering av og begrunnelse for byggeavstand mot vassdrag. Dersom det planlegges
tiltak som berører vassdragene må konsekvensene av dette beskrives, som grunnlag for eventuell
vurdering etter vannressursloven og vannforvaltningsloven. NVE henviser spesielt til
aktsomhetsplikten i vannressursloven.
Omtrent hele planområdet ligger innenfor flomsonen ved en 200‐års flom. Jfr. Plan‐ og
bygningsloven § 28‐1 om krav til byggegrunn kan nye tiltak kun gjennomføres dersom eksisterende
grunn ikke utsettes for økt fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak. NVE ber om at det gjøres
en vurdering i planen om eksisterende bygningsmasse kan ta skade av økt flomnivå, grunnet
oppstuving av vann som følge av planlagte tiltak.
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Forslagsstillers kommentar: Grønnstruktur langs bekken Evje og kantvegetasjonen langs Gaula
reguleres til annen banegrunn‐grøntareal for å beholde områdets funksjon som viktig leveområde for
en rekke arter. Det planlegges ikke tiltak som berører Gaula eller Enganbekken, men bekken Evje
forskyves noe østover for å gi plass til ny vegfylling. Denne utformes som en grunn bekk med et lite
fall, slik at bekkeløpet blir likt dagens.
Planovergangstiltaket omfatter oppfylling for ny veg i ytterkant (østlig side) av stasjonsområdet. Ny
veg langs ytterkanten av stasjonsområdet vil i likhet med resten av stasjonsområdet bli liggende
under vann ved 200‐års flom. Planlagt tiltak vil ikke føre til oppstuving av vann, og ny skråning ned
fra stasjonsområdet vil bli bygd opp med sprengt stein slik at den nye skråningen vil bli robust og
bestandig ovenfor graving fra elva ved en 200‐års flom.
Mattilsynet, brev datert 12.01.2015:
Ut fra mottatte saksdokumenter blir kjente drikkevannskilder i kommunen ikke berørt av mottatte
detaljreguleringsplan. Mattilsynet har ikke oversikt over eventuelle transportsystem eller andre
installasjoner knyttet til drikkevannsforsyning i området. Dette må tas opp med vannverkseier –
Midtre Gauldal kommune. Mattilsynet har ingen merknader til mottatte detaljreguleringsplan ut over
at det må kartlegges om det eksisterer transportsystem/tekniske installasjoner for
drikkevannsforsyning i området.
Forslagsstillers kommentar: Det er innhentet vann‐ og avløpsdata fra kommunen som viser overvann‐
og spillvannledninger i planområdet. Eventuell konflikt med tekniske installasjoner for
drikkevannsforsyning og behov for omlegging av rør avklares i byggeplan.
Gauldal Nett v/Odd Arild Rostad, e‐post datert 30.04.15:
Gauldal Nett AS bekrefter pr. telefon og e‐post 30.04.15 at det er lagt høyspentkabler nært opptil ny
vegtrase. Det står igjen en høyspentmast på gnr/bnr. 4011/26, og høyspentkabel mot sør, øst og
nord går pr. dags dato i luftlinje. Linje mot nord skal legges i kabel i bakken, og mast samt trafobygg
skal rives. Arbeidet planlegges utført i løpet av mai 2015. Det må vurderes om noen høyspentkabler
skal flyttes slik at de blir liggende på utsiden av ny vegtrase. Graving ved høyspentkabler utføres med
sikkerhetsmann.
Forslagsstillers kommentar: Behov for eventuell flytting av høyspentkabler forutsettes avklart med
Gauldal Nett AS i byggeplan. Hensynssone ivaretar høyspent som fortsatt skal gå i linje.
Bestemmelsene ivaretar at anleggsarbeid innen hensynssonen og arbeid i nærheten av
høyspentkabler skal utføres med sikkerhetsmann.
Eilif Peder Folstad, e‐post datert 22.12.2014:
Folstad gir tilbakemelding om at det ikke er aktuelt å delta videre i prosessen, samt at det er uaktuelt
å avstå grunn til ny atkomstveg.
Forslagsstillers kommentar: Hensikten med stenging av planovergangene og bygging av ny
atkomstveg er å bedre sikkerheten både for jernbanen, bilister og myke trafikanter. I dette tilfellet går
det dessverre ut over dyrket mark, men det anses at sikkerheten er viktigere enn tap av dyrket mark.
Erstatning gis etter gjeldende praksis.

9

Avveininger av konsekvenser /virkninger
Samlet sett er ikke planforslaget vurdert å medføre særlige negative konsekvenser for miljø,
naturressurser eller samfunn. Når det gjelder tema med en viss sårbarhet som
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naturmiljø/grønnstruktur og landbruksvirksomhet vurderes det for disse temaene at tiltaket ikke
medfører større endringer med vesentlige negative konsekvenser.
På grunn av fare for uønskede og trafikkfarlige hendelser ved planovergangene i planområdet anses
samfunnssikkerheten som viktigere enn eventuelle ulemper den enkelte gårdbruker og andre
brukere får ved stenging av planovergangene.

10

Gjennomføring
Jernbaneverket ønsker å starte byggingen av tiltakene i 2015. Når arbeidet med å etablere ny
atkomstveg er ferdig, skal planovergangene stenges.
Grunneierne/brukerne vil stå ansvarlig for drift og vedlikehold av ny atkomstveg etter at denne er
bygd. Det er vanlig praksis i forbindelse med planovergangstiltak. På Støren vil Jernbaneverket selv
være bruker av ny veg, slik at ansvar for drift/vedlikehold må avtales mellom Jernbaneverket og
øvrige grunneiere/brukere.
Jernbaneverket vil parallelt med plansaken arbeide for å få på plass de nødvendige avtalene med
grunneiere og andre berørte parter som har bruksrett over planovergangene.
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Detaljregulering for planoverganger Støren
REGULERINGSBESTEMMELSER
Kommunens arkivsaksnummer:
Planforslag er datert: 29.06.2015
Dato for siste revisjon av plankartet: 10 11.2015
Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 01.04.2016
Dato for godkjennelse:
§1
AVGRENSNING
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene
for det området som på plankartet ligger innenfor planens begrensning.
Reguleringsplanen består av 2 plankart i målestokk 1:1000 (A1-format).
(Planområdet er på totalt ca. 139 daa).
§2
REGULERINGSFORMÅL
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-5 er planområdet inndelt i arealer med
følgende reguleringsformål:
Bebyggelse og anlegg
Forretninger (BF)
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Kjøreveg (SKV)
Annen veggrunn – grøntareal (o_SVG)
Bane (nærmere angitt baneformål) (o_SB1, o_SB2, o_SB3)
Annen banegrunn – grøntareal (o_SBG)
Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer
kombinert med andre gitte hovedformål (o_SAA)
Grønnstruktur
Turveg (o_GTD)
Landbruks-, natur og friluftsformål samt reindrift
Areal for nødvendig tiltak for landbruk og reindrift og
gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens
ressursgrunnlag (L)
Bruk og vern av sjø og vassdrag
Naturområde (o_VN)
Hensynssoner

Frisikt (H140)
Flomfare (H320)
Høyspenningsanlegg (H370)
Bevaring naturmiljø (H560)
Bevaring kulturmiljø (H570)

Område bestemmelser
Anlegg- og riggområde (#1)
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§3

FELLESBESTEMMELSER

§ 3.1 Krav om nærmere dokumentasjon – rekkefølgekrav
Før anleggsstart skal det utarbeides komplette byggeplaner for hele veglinja med
berørte sidearealer, som viser hvordan terrengbehandling, istandsetting,
revegetering og tilbakeføring av arealer til det formål som er vist i planen skal foregå.
Før det kan gis tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven, må tiltaksplan for
håndtering av forurenset grunn, i tråd med forurensningsforskriftens kapittel 2, være
godkjent av forurensningsmyndigheten. Alternativt må dokumentasjon av at grunnen
ikke er forurenset forevises forurensningsmyndigheten. Tiltaksplanen skal
godkjennes av kommuenen før igangsetting.
Før
byggestart
skal
det
undersøkes
om
det
finnes
viltvoksende
svartlistede/fremmede arter innenfor planområdet. Dersom det gjøres funn, skal det
lages en tiltaksplan som viser hvilke tiltak som skal iverksettes for å hindre
spredning. Tiltaksplanen skal godkjennes av kommunen.
Før anleggsstart skal det undersøkes om matjord som skal flyttes er fri for floghavre
og potetål. Dette skal kontrolleres av lokal landbruksmyndighet. Dersom det gjøres
funn skal det lages en tiltaksplan som skal godkjennes av lokal landbruksmyndighet.
Utstrekning av terrenginngrep og berørte sidearealer skal generelt begrenses, dog
ikke der det er nødvendig for å restaurere område for forurensede masser.
Avbøtende tiltak for å hindre at drifts- og anleggsarbeid medfører alvorlige
konsekvenser på omgivelsene, skal planlegges og gjennomføres som en del av
tiltaket.
Overskudd av matjord skal mellomlagres i området.
Utslipp av skadelige stoffer og avrenning fra anleggsarbeidet til vassdrag skal til
enhver tid unngås.
Planovergangene PLO-DB 502,053, PLO-DB 501,540 og PLO-RB 500,632 kan ikke
stenges for ferdsel før ny atkomstveg er opparbeidet og klar til bruk. Nødvendige
sikringsgjerder og tiltak i tilknytning til vegen og jernbanen skal oppføres senest
samtidig med at vegen åpnes for normal trafikk.
Det kan gjøres mindre justeringer av avkjørsler anvist med avkjørselspiler på plankart
Detaljreguerling for planoverganger Støren, datert 10.11.2015, i samråd med aktuell
myndighet.
Dersom det gjøres endringer av veglinjen må stabilitetsforhold vurderes av fagkyndig
geotekniker.
Etter avsluttet anleggsperiode, og senest i løpet av første sommer etter ferdigstillelse
av veganlegget, skal alle berørte områder revegeteres, istandsettes og tilbakeføres til
det formålet som er vist på planen. Det skal legges opp til naturlig revegetering der
dette er hensiktsmessig.
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§ 3.2 Kulturminner
Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete
kulturminner som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det
berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter. Det er viktig at også
de som utfører arbeidet i marken gjøres kjent med denne bestemmelse. Melding om
funn skal straks sendes Sør-Trøndelag fylkeskommune jf. lov om kulturminner § 8,
annet ledd.
§ 3.3 Støy
For anleggsstøy fra vegbyggingen skal til enhver tid gjeldende bestemmelser,
retningslinjer og forskrifter legges til grunn.
Nødvendige støyskjermingstiltak i forbindelse med veger og anlegg skal være i
samsvar med gjeldende bestemmelser, grenseverdier jfr. Miljøverndepartementets
retningslinjer T-1442/2012 eller til enhver tid gjeldende bestemmelser, retningslinjer
og forskrifter.
§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5 nr. 1)
§ 4.1 Forretninger (BF)
Området kan utvikles i kombinasjon med næring (underformål kontor). Det tillates
ikke boliger ut over det som allerede er etablert. For nye og vesentlig fortetting av
eksisterende (regulerte og uregulerte) områder kreves detaljregulering.
Gjeldende reguleringsplan er ID 1989002 (Trekanten) Ubebygd areal.
Område skal benyttes til besøksintensiv forretningsvirksomhet, slik som byggevarer,
bil, møbler o.l., samt kontor.
§ 5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5 nr. 2)
§ 5.1 Kjøreveg (SKV)
SKV er eksisterende privat kjøreveg.
§ 5.2 Annen veggrunn – grøntareal (o_SVG)
Arealet kan nyttes til skjæringer, fyllinger, grøfter, rekkverk, murer,
støyvoller/støyskjermer, skilt, stolper og andre installasjoner som naturlig hører
veganlegget til.
Innenfor områdene tillattes mellomlagret vekstmasser der dette er hensiktsmessig og
mulig.
Etter anleggsperioden skal områdene istandsettes og revegeteres i forbindelse med
ferdigstilling av ny veg og gis et grønt preg.
§ 5.3 Bane – nærmere angitt baneformål (o_SB1, o_SB2, o_SB3)
REGULERINGSBESTEMMER FOR PLANOVERGANGER STØREN, Midtre Gauldal
kommune.
3

-128-

Innenfor o_SB1 og o_SB3 tillates jernbanelinje og oppføring av bygg og
installasjoner som er nødvendig for drift og vedlikehold av jernbanen.
Det skal etableres sikringsgjerde i henhold til Jernbaneverkets tekniske regelverk.
Det kan etableres kjørbar veg som illustert på plankart PLAN-PBL-109_rev03 og
PLAN-PBL110_rev03, datert 10.11.15. Veg skal opparbeides etter standard for
landbruksveg klasse 3 i «Normaler for landbruksveier» (Landbruks- og
matdepartementet, mars 2013).
o_SB2 tillates nyttet til beredskapsområde for gods. Det tillates bygg og installasjoner
som er nødvendig for drift og vedlikehold av jernbanen.
§ 5.4 Annen banegrunn – grøntareal (o_SBG)
Grønnstrukturen skal i størst mulig grad være uberørt, men vanlig skogskjøtsel og
uttak for vedproduksjon tillates.
§ 5.5 Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer
kombinert med andre gitte hovedformål (o_SAA)
Det skal etableres kjørbar veg. Veg skal opparbeides etter standard for landbruksveg
minimum klasse 3 i «Normaler for landbruksveier» (Landbruks- og
matdepartementet, mars 2013). Denne veien skal være adkomstvei til gbnr 1/4,1/5
og 1/6 som erstaning for dagens adkomst.
Innen området tillates jernbanelinje – og oppføring av bygg og installasjoner som er
nødvendig for drift og vedlikehold av jernbanen.
§6

GRØNNSTRUKTUR

§ 6.1 Turveg (o_GTD)
Det tillates etablert turveg. Turvegen skal være åpen for allemennheten og knyttes
direkte opp mot kjørbar veg jfr § 5.5.
§7

LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT

§ 7.1 Areal for nødvendige tiltak for landbruk og gårdstilknyttet
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (L)
Det tillates ikke oppført bygninger ut over det som er naturlig knyttet til landbruksdrift.
I områder med eksisterende dyrket mark som blir berørt av anleggsdrift, skal det
tilstrebes en istandsetting som gir samme kvalitet som før inngrepene.
Eksisterende matjord skal tildekkes med duk i anleggsperioden for å hindre blanding
med andre masser.
§ 8 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (PBL § 12-5 nr. 6)
§ 8.1 Naturområde (o_VN)
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Det tillates kun mindre tiltak som fremmer vassdragsmiljøets kvaliteter, og skal
omsøkes avhengig av type tiltak.
Nøyaktig trase for bekken skal skje i samsvar med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.
§9

HENSYNSSONER (PBL § 12-6)

§ 9.1 Sikringssone frisikt (H140)
Innenfor frisiktsone i vegkryss må en minst oppfylle kravet om at det skal være frisikt
i en høyde av 0,5 meter over toppdekke på tilstøtende veg. Arealet innenfor
frisiktsonen må ikke nyttes slik at sikt blir hindret på noe tidspunkt.
§ 9.2 Faresone flom (H320)
Mindre tiltak som ikke omfatter døgnopphold og/eller hvor minimale materielle verdier
er berørt tillates. For alle andre tiltak kan kommunen kreve særskilt dokumentasjon
på sikkerhetsvurdering med avbøtende tiltak.
§ 9.3 Faresone høyspenningsanlegg (H370)
Hensynssonen omfatter området ved og under eksisterende høyspentlinje.
Anleggsarbeid innen sonen skal utføres med sikkerhetsmann.
§ 9.4 Hensynssone bevaring naturmiljø (H560)
Det er forbudt med tiltak som reduserer vannkvaliteten og det biologiske
naturmangfoldet. Tiltak som styrker naturmiljøet og fremmer opplevelsesverdier for
naturen tillates etter søknad.
§ 9.4 Hensynssone bevaring kulturmiljø (H570)
For området Støren stasjonsområde skal det ikke gjøres tiltak som forringer verdiene
av bygningene eller miljøet de omgis av. Tiltak som fremmer kulturmiljøet tillates etter
søknad.
§ 10 OMRÅDE BESTEMMELSER
§ 10.1 Anlegg- og riggområde (#1)
Området tillates benyttet til virksomhet som er nødvendig for gjennomføring av
veganlegget, herunder midlertidige bygninger (brakker) og anlegg, lagring m.m. Det
er ikke tillatt med etablering av knuseverk eller asfaltverk i riggområdet. Lagring av
masser og arrondering av terreng tillates i dette området. Når områdene tas i bruk
skal de sikres på forsvarlig måte.
Når veganlegget er ferdig skal arealet istandsettes, revegeteres og tilbakeføres til
angitt formål.
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kommune
Høringssvar - Kommunedelplan for Enodd
- Midtre Gauldal kommune sendt fra
Statens vegvesen
Forhåndskonferanse - Bygdesymbol
16482015004_Kp_Enodd_2gangsbehandli
ng_SLUTTVEDTAK

Vedlegg
1 Planbestemmelser
2 Planbeskrivelse
3 Høringsmerknader
4 Konsekvensutredning og Ros-analyse
5 Kart
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Kartverket Trondheim
Sametinget
Budal sanitetsforening
Siri Solem
Sissel Enodd og Martin Solberg
Jernbaneverket
Budal flerbrukshus AS
Jens Storli
Marit Thonstad
Budal IL
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Statens vegvesen - Region midt
Ingebrigt Dragset

Ingress
Kommunedelplan Enodd 2016 – 2028 legges frem for sluttbehandling og vil være juridisk bindende
etter vedtak.
Saksopplysninger
Bakgrunn for saken

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

Gjennom vedtak av kommunal planstrategi den 10.12.12, bestilte kommunestyret en revisjon av
Kommunedelplan Enodd. Planprogrammet for revisjonsarbeidet ble fastsatt av Næring-, plan og
miljøutvalget (NPM) den 23.mars 2015 (figur: kolonne til venstre), og har ligget til grunn for
rådmannens arbeid med arealdelen. Arbeidet med kommuneplanen er tuftet på foreliggende
temakart, fagutredninger og muntlige kilder.
I NPM – utvalgets møte 21.09.2015, sak 70/15, ble det vedtatt å legge Kommuneplan Enodd ut
på høring (figur: kolonne til høyre). Høringsfristen ble ordinært satt til 05.11.2015.
I høringsperioden ble det avholdt et arbeidsmøte og et åpent folkemøte I Budal Flerbrukshus, det
ble laget et eget opplegg for medvirkning av ungdomsskole elever, fagpersoner internt i
organisasjonen var invitert til møte underveis samtidig som det er informert på enhetsledermøte.
NPM – utvalget har vært styringsgruppe for arbeidet. De har vært lagt opp til jevnlig orientering og
diskusjon i utvalget. NPM – utvalget gir nå en tilrådning til endelig vedtak i kommunestyret (figur:
kolonne til høyre).
Vedlegg høringsmerknader gir en oversikt over alle innkomne høringsmerknader samt rådmannens
vurdering og anbefaling (figur: kolonne til høyre).
Det er produsert en rekke dokumenter i planarbeidsfasen som sier noe om status og behov for nye
arealer til ulike formål. Alle disse dokumentene ligger ved saksframlegget. Rådmannens anbefalinger
framgår i en del av dokumentene, mens resten av dokumentene er grunnlagsdokumenter produsert
for dette arbeidet. Planforslaget består av følgende dokumenter:
- Plankart
- Planbestemmelser og retningslinjer
- Planbeskrivelse
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Innspill, konsekvensutredning og ROS – analyse

Plankartet viser hvilke arealformål områdene er avsatt til. Bestemmelsene fastlegger forutsetningene
for arealbruken. Plankart og planbestemmelser blir juridisk bindende ved endelig politisk vedtak i
kommunestyret. Planbeskrivelse, konsekvensutredning og ROS – analyse beskriver planens
intensjoner og hvilke vurderinger som ligger til grunn.
Høringsmerknadene
Det er kommet tilsammen 13 merknader fra regionale myndigheter, grunneiere, lag- og foreninger
og andre. Disse er lagt ved i eget hefte med rådmannens kommentarer og anbefalinger.
Berørte regionale myndigheter er i en særstilling ved at de kan fremme innsigelse til
kommuneplanen. Det vil si at de har en rett til å legge ned veto mot arealbruk/bestemmelser i
planområdet som er av vesentlig regional- eller nasjonal betydning. Til denne planen er det ikke
fremmet innsigelser. Det er imidlertid fremmet faglige råd som går på støy, forurenset grunn og at
aktuelle aktsomhetssoner bør markeres i plankartet.
Utover dette har merknadene i hovedsak gått på:
- Parkering
- Utvidelse av areal til: fremtidig kombinert bolig/fritid, - fremtidig næringsareal, - bo- og
tjenestesenter samt arealformål idrettsanlegg
- Fritidsbolig i næringsområde
Videre saksgang - vedtak av plan
NPM - utvalget gir tilrådning til kommunestyret, men det er kommunestyret selv som vedtar
kommunedelplanen, jf. pbl. § 11-15. Dersom kommunestyret vil treffe vedtak av kommunedelplan
Enodd som medfører en bruk av arealer som ikke har vært gjenstand for høring under
planbehandlingen, må de deler av planen som ønskes endret, tas opp til ny behandling og sendes på
høring og offentlig ettersyn.
Planen skal kunngjøres og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Et eksemplar av
planen skal sendes til departementet, fylkesmannen, regional planmyndighet og berørte statlige
myndigheter.
Rådmannen påpeker at kommunestyrets vedtak av kommundelplanen ikke kan påklages jfr. pbl §
11-15.
(I og med at endelig plankart ikke er ferdigstilt per. 5 februar 2016, vil endelig kart bli ettersendt eller utdelt i
planutvalgsmøte. Vedlagte kart har derfor en mangel i at KBA-F1 ikke er utvidet til å gjelde fritidsbolig nordøst i
omtalte byggeområde. Viser til dok. 5/43 andre avsnitt i vedlegg høringsmerknader for beskrivelse og vurdering av
dette).

Vurdering
Generelt om kommuneplan for Enodd
Planforslaget er en ”opprydding” fra gjeldende plan, samtidig som at det nå tilrettelegges for
fremtidsrettede arealformål med mulighet for helhetlig utvikling av tettstedet. Det er videre knyttet
bestemmelser til de enkelte arealformålene, noe som har vært en stor svakhet med gjeldende plan
fra 2002.
Planprosessen
Det er igjennom planprosessen tilrettelagt for ulike arenaer for medvirkning både for innbyggere,
ungdom, politikere og internt i organisasjonen. Det har ikke vært veldig stort oppmøte på
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folkemøte/arbeidsmøte, men de som har vært representert har vist engasjement og kommet med
gode innspill.
Merknader
Merknadene som er kommet inn er gode betraktninger/meninger om justeringer som bør gjøres.
Kommunens oppgave som planmyndighet er å tilrettelegge for en best mulig utvikling av tettstedet
Enodd i sin helhet, samtidig som det skal tas hensyn til nasjonale føringer og retningslinjer. Revisjon
av planen medfører derfor fordeler for noen og ulemper for andre.
Det vises videre til vurderingene gjort i vedlegget «innkomne høringsmerknader, sammendrag og
rådmannens vurdering». På bakgrunn av disse vurderingene er det gjort små endringer i
plandokumentene i forhold til utsendt høringsutkast. Disse er beskrevet bakerst i ovennevnte
vedlegg og uthevet med rød skrift i vedlagte planbeskrivelse, bestemmelser og retningslinjer.
Konklusjon
Rådmannen anbefaler at Midtre Gauldal kommune godkjenner planen slik den foreligger, og
oversender den til kommunestyret for sluttbehandling. Konkret vil dette bety at ny egengodkjent
plan vil kunne foreligge som følge av møtet i kommunestyret den 22. februar 2016.
Rådmannens innstilling
Utvalg for Næring-, plan og miljø godkjenner Kommunedelplan Enodd (planID 16482015004)med
reviderte planbestemmelser, revidert plankart og revidert planbeskrivelse (datert 04.02.2016) sendes
kommunestyret med følgende innstilling:
Midtre Gauldal vedtar planID 16482015004 Kommunedelplan Enodd.
Vedtak fattes i medhold av Plan- og bygningslovens § 11 – 15.
Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 15.02.2016
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Utvalg for Næring-, plan og miljø godkjenner Kommunedelplan Enodd (planID 16482015004)med
reviderte planbestemmelser, revidert plankart og revidert planbeskrivelse (datert 04.02.2016) sendes
kommunestyret med følgende innstilling:
Midtre Gauldal vedtar planID 16482015004 Kommunedelplan Enodd.
Vedtak fattes i medhold av Plan- og bygningslovens § 11 – 15.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.03.2016
Repr. Bjørn Hovstad fremmet følgende forslag:
Planforslaget sendes tilbake til ny behandling i NPM-utvalget.
Enstemmig vedtatt.
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Vedtak
Planforslaget sendes tilbake til ny behandling i NPM-utvalget.
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KommunedelplanEnodd
Midtre Gauldalkommune 2016 – 2028
PLANBESTEMMELSER
OGRETNINGSLINJER
Vedtatt i Kommunestyret….2016
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BESTEMMELSEROGRETNINGSLINJERTIL KOMMUNDELPLAN
ENODD
Behandling1. gangi NPM-utvalg
Høringsperioden
Planbestemmelse
revidert
Behandling2. gangi NPM-utvalg
Vedtatti Midtre GauldalKommunestyre

21.09.15
22.09.15– 05.11.15
04.02.16
15.02.16

Bestemmelsene
er sammenmedarealplankartetjuridisk bindendefor framtidig arealbruk.
Bestemmelsene
inneholderbådegenerellebestemmelse
r som gjelder for alle arealbruksformålog
spesiellebestemmelser
knyttet til de enkeltearealbruksformålene.
Retningslinjeneer veiledendeog kan ikke brukessom hjemmelsgrunnlagfor vedtaketter planen.
Retningslinjeneer politiske føringer somleggesti l grunn i denpraktiskesaksbehandlingen.
Bestemmelsene
er vist i normalskrift innenfor avgrenseterammer.
Retningslinjeneer vist i kursiv skrift fortløpendeunderhver ramme

Gjeldendereguleringsplanerog planersomforeslåsopphevet
Rettsvirkningenav dennekommunedelplanen
(KDP) innebærergenereltikke at eldre
reguleringsplaneroppheves,menat rettsvirkningenav de gamleplanenesettestil side i tilfelle
motstrid.
En rekkegamleplanerforeslåeslikevel opphevet.Dette gjelderplanereldreenn2000.Planersom er
nyereenn 2000,vil fortsattgjelde.
Påsluttenav dettedokumentetframgårhvilke planer dettegjelder.

3
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1 GENERELLEBESTEMMELSER,
JF.PBL. § 11-9
1.1 Krav om reguleringsplan, jf. Pbl. § 11-9 nr. 1
1.1.1 Krav om reguleringsplan
For nærmereangitteområderer det krav om detaljreguleringfør bygge-og anleggstiltakkan
iverksettes.Dette går direktefram av arealbruksformåleneog de nærmereangitteområdene.
Detaljreguleringskal avklareherundernevntepunktene1.1.2til og med1.1.10så langt de passer.
Detaljreguleringer ikke påkrevdnår bygge-og anleggstiltaketer et ledd i gjenoppbyggingetter brann.

1.2 Innhold i utbyggingsavtaler, jf. Pbl. § 11-9 nr. 2
1.1.2 Utbyggingsavtaler
Det kan inngåsavtalermellom kommunenog utbyggerom gjennomføringav for eksempel
infrastruktureller sosialboligbyggingi forbindelsemedbyggeprosjekt.

1.3 Krav til tekniske løsninger, jf. Pbl. § 11-9 nr. 3
For størreutbyggingsprosjekter
– 5 boenhetereller flere- settesdet krav om tekniskeplanersom viser
løsningerfor tekniskinfrastrukturog grønnstruktur.

1.1.3 Vann og avløp
Nye boliger og fritidsboliger skal tilknyttes offentlig vannog avløpsanleggder detteer utbygd.
Alle reguleringsplanerskal inneholdeen beskrivelse av vannforsyningog avløpshåndtering.

1.1.4 Vei
Avkjørselstillatelsefra offentlig vei skal varegitt av tilhørendemyndighet.Eksisterendeadkomster
skal fortrinnsvis benyttes.

1.1.5 Energi
For all nybyggingskal det visesalternativeoppvarmingsløsninger.

4
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1.4 Rekkefølgekrav, jf. Pbl. § 11-9 nr. 4
Rekkefølgekravene
skal sikre etableringav samfunnsservice,tekniskinfrastrukturog grønnstrukturfør
omradertasi bruk til bygge-og anleggsformal,herunderrekkefølgenpå utbyggingen.
a. Ingenny utbyggingkan skje før områdeter avklart for kulturminner.
b. For fremtidige utbyggingsområder
og vesentligfortetting av eksisterendebyggeområdermå
tekniskinfrastrukturog grønnstruktur(herunderlekeområder)være
etablertfør utbyggingkan
skje.
c. Der hvor det er kjent/antattat grunn er forurenset, må det foreliggedokumentasjonmedevt.
forslag på avbøtendetiltak sammenmedinnsendingav reguleringsplan.
d. Der hvor det er kjent at områdetkan væreberørtav samfunnssikkerhetsmessige
aspekter–
flom, ras,skredm.m – må det utarbeidesnærmereROS – analyserog foreligge
dokumentasjonmedevt. forslagpå avbøtendetiltak sammenmedinnsendingav
reguleringsplanforslag
jf. overordnetROS-analyse.
e. KBA-F1 skal byggesut før KBA-F2
f. Før videreutbyggingav sentrumsområdet
SE-F4skal forlengelseav gang-og sykkelvei forbi
skole/barnehage
og frem til kollektivknutepunktK1 væreetablert. Strekningenmå
detaljreguleresog skje gjennomutbyggingsavtalemellom kommunenog utbygger.
g. AN-F1 skal byggesut før AN-F2
h. SF-F1skal sikresadkomstog parkeringfør utbygging igangsettes.Ved fremføringav vei skal
det leggesledningfor kloakk.

1.5 Utnyttelse, jf. Pbl. § 11-9 nr. 5
Krav til utnyttelseomfatterbyggegrenser,
utbyggingsvolumog funksjonskrav,herunderkrav
til universellutforming, leke-, ute- og oppholdsplasserog parkering.
a. For områderlangsvassdraginntil 20 meteri byggeområderog 100 m i landbruks-,natur-og
friluftsområderfra elvekanter det forbudt medtil tak somnevnt i plan- og bygningslovens§ 1-6. Dette
gjelder ogsåmidlertidige bygninger,konstruksjonerog anlegg.
b. Der ikke annetframgårav de enkeltedelområderfølger byggegrensernormenenedfelt i
sektorlovgivningfor eiendomsgrenser,
kommunalveg, fylkesveg/riksvegog kraftlinjer/høyspenttrase.
c. Leke- og uteoppholdsareal
skal visesfor all ny utbygging(bolig/fritid)og vesentligutvidelseav
eksisterende.
d. Universell utforming og tilgjengelighetfor alle skal gjennomføresi alle offentlige bygg og for leke, ute- og oppholdsarealer,
somer åpentfor allmenntilgang.
e. Der det ikke er plankravkan likevel kommunenkreve utarbeidetsituasjonsplaner
somviser nye
atkomst,leke- og uteoppholdsarealer,
søppelstativ,parkeringm.m.

1.6 Natur og miljø, jf. Pbl. § 11-9 nr. 6
Det kan stilles krav til miljøkvalitet, estetikk,natur, landskapog grønnstruktur.
1.6.1Naturmangfold
Prinsippenei naturmangfoldloven§§ 8 til 12 skal l eggestil grunnved all saksbehandling
1.6.2Friluftsliv
Eksisterendenaturligestier eller gjennomgangsveie
r skal ikke stengesutenat fullgod erstatning
foreligger.Nye tiltak i eksisterendeeller fremtidige byggeområderskal vurderetilgang til
friluftsområdersomhar til hensiktå fremmefolkehelse.Slike tiltak kan for eksempelværeanleggav
stier, lekeplass,utsettingav benkereller lignende.
1.6.3Kantvegetasjon
Kantvegetasjonlangsvannog vassdragskal opprettholdesfor a redusereravrenningog erosjon.
5
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Vegetasjonsbelte
skal værepå minimum 20 meter.
1.6.4 Landskap
Ny bebyggelseskal underordneseglandskapetpå en slik mateat det ikke bryter medhorisontlinjer
(ås profiler, bakkekanter)eller kommeri konflikt medandremarkertelandskapstrekk,samtha en
helhetligform-, farge og volumoppbygging.
1.6.5Støy-, luft-, og vannkvalitet
Tiltak i nye eller eksisterendebyggeområderskal i kke redusereluft- eller vannkvalitetog ligge
innenfor støygrenseri henholdtil T-1442.

1.7 Hensyn til eksisterende bygninger og kulturmiljø, jf. Pbl. § 11-9 nr. 7
Sefrakregistrertebygningerog andrebygningersomanseså ha kvaliteter somønskesopprettholdt,
må hensyntas særskilt.Kulturmiljøet rundt Budal kirke har identitetsskapende
effekt og tiltak som
ikke fremmerformålet,tillates ikke.

1.8 Forhold som skal belyses i videre reguleringsarb eid, jf. Pbl. § 11-9
nr.8
1.8.1Hensyn til miljøoppfølging – og overvåking
Somen oppfølgingav Vanndirektivetfor vannregionGaula,er det forbudt å iverksettetiltak i
sidevassdragene
som kan forverre tilstandenfor hovedvassdraget.
1.8.2Parkeringsbestemmelser
- For utforming av permanenteparkeringsplasser
skal StatensVegvesenHåndbokom «vegog
gateutforming»leggestil grunn.
- Arealkrav per biloppstillingsplass:parkeringforbindelsemedsmåhusbebyggelse
og carport/garasjer
skal væreminst 18 m².
- For offentlige bygg,næringsbyggog forsamlingslokaler skal minst 10 % (minimum 2) av
parkeringsplassene
utformesfor, og reserveresbevegelseshemmede.
Plassenskal lokaliseresnærmest
mulig hovedinngang.
- For størreutbyggingsprosjekter
kan kommunenkreve parkeringunderbakken.
Det krevesparkeringsplasser
i samsvarmedtabellenunder:
Formål
Bil (min)
Per
Bolig*
Kontor- og forretning
2,0
100 m² BRA
Industri/lager
1,0
100 m² BRA
Forsamlings-/konferanselokaler10,0
100 m² BRA
Hotell/overnattingssteder
0,8
gjesterom
Serveringssteder
7,0
100 m² BRA
Barnehager**
0,5
årsverk
Skole
0,5
årsverk
Bo- og dagsenter
0,5
årsverk
Øvrig virksomhet
1,0
årsverk
*For parkeringskravfor bil (bolig) se fortetting (1.8.3)
** Etableringav parkeringsplasser
skal ta hensyntil hente-og bringeproblematikk.Ved evt. utvidelse
av tjenestetilbudskal det utarbeidesen plan for hvordandetteskal løses.

6
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1.8.3Fortetting
a. Med fortetting i boligområderog områderavsatttil kombinertformål, menesøkt antall boenheter
innenfor alleredeutbygdeområdersomfører til høyere arealutnyttelse.Med vesentligfortetting menes
her 4 boenhetereller mer. Det forutsettesat fortettingenikke skal medføreulemperfor
omkringliggendebebyggelse,spesielti forhold til sol-/skyggeforholdog utsikt.
Med fortetting i sentrumsområder
(sentrumsformål)/n
æringsområder
menesøkt næringsvirksomhet
i
eksisterendeeller nye bygg. Mindre utbyggingav eksisterendeforhold sompåbygg/tilbygg/garasjer
o.l. tillates og regnesikke som vesentligfortetting.
b. Ønsketfortetting og valgt løsningskal grunngisog byggepå en vurderingav fortettingspotensialet
til tomten/områdetsetti forhold til omkringliggende bebyggelse,områdetskarakter,tilgang til grøntog lekeområder,atkomstforholdog trafikksikkerhet.Vurderingeneskal dokumenteresog følge saken.

c. Soner
Sone
A

B

C

Boligtype

Byggehøyde Utnyttingsgrad
inntil*
Sentrumsformål Maks 3 etg.
45 % BYA, men
Blokk/leiligheter
minst 4
Forretning/næring
boenheterper
sareali første
daa.
etasje
Småhusbebyggels Maks 3. etg, 40 % BYA
e, kjede,rekke,
inkludert
flermannsbolig,
kjeller/sokke
tunstruktur
lløsningog
loft

Min.MUA pr.
boenhet*
40 m² hvorav
min.50 % i
felles løsning

Parkering
skrav bil
1,5 inkl.
gjest,
fellesløsni
ng

Avfallsløsning

50 m². hvorav
min 25 m²i
felleløsning
med4 eller
flere
boenheter

1,5+0,5
gjest,
fortrinnsvi
si
fellesløsni
ng

Felles
samlepunkt,
nedgravdskal
vurderes.
Frittstående
privatedunker
tillates ikke.

Enebolig/2mannsbolig

300 m²+ 50 m² 2+1 gjest, Privatedunker
pr. utleieenhet +1 pr.
utleieenhet

30 % BYA

Fellesnedgravd

*% BYA= tillatt bebygdarealetterTEK/grad av utnytting, angir i % hvor stor del av tomtensom
bebygges.Inkludererparkering.
** Krav til minimum utearealer overstyrendefor BY A.
c. Definisjon av boligformer:
- Hybel er ikke en selvstendigboenhet.Den delerfunksjoner som kjøkkenog /eller bad meden
primærleilighet.
- Hybelleilighet er en selvstendigboenhetsomhar alle nødvendigeboligfunksjoner.Egenboenhet
knytter segi dennesammenhengen
hovedsakeligtil selvstendigeboenheteradskilt fra eventuell
primærenhet,eller hybel somde en del av hybelhus.
- For andreboligformer seTEK.
1.8.4Hensynet til barn og unge
Hensynettil barnog ungesoppvekstvilkarskal vurderesi alle plansaker
1.8.5Folkehelse
Folkehelsehensyn
skal vurderesi alle plansaker,herunderogsåtrafikksikkerhet.
Retningslinjefortetting: den5. boenhetenutløserreguleringsplan.
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2 BESTEMMELSERTIL DE ENKELTE
AREALBRUKSFORMÅLENE
– JF.PBL §§ 11-10 OG11-11
2.1 Bebyggelse og anlegg § 11-7 nr. 1
2.1.1Boligbebyggelse
I boligområdermedgjeldendereguleringsplanskal utnyttingsgradenog byggehøyderved bygge-og
anleggstiltakværei samsvarmedbestemmelsene
til omsøkteområdesreguleringsplan.
I eksisterendeboligområdersomer uregulerttillat es maks% BYA= 30 og maksmønehøyde9 m over
planertterrengsgjennomsnittsnivårundt bygningen.Parkeringskal inngåi beregningav bebygdareal.
For nye og vesentligfortetting av eksisterende- regulerteog uregulerte- boligområderkreves
detaljregulering.
Unntak:Gjenoppbyggingetter branneller naturskadekan skje utenhensyntil soneforhold.
B1, B2 – soneC
Uregulerteområder.Vesentligfrittliggendeeneboliger. Det tillates utvidelseri form av
bileilighet/hybelinnenfor tillatt bebygdareal.
B3, B4, B5, B6, B7- SoneB
Det tillates fortetting til bolig jfr. Soner1.8.3.
Deler av B3 omfattesav fritidsbebyggelse.Det till atesfortetting til bolig jfr.1.8.3.
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2.1.2Fritidsbebyggelse
I områderfor fritidsbebyggelsemedgjeldendereguleringsplanskal utnyttingsgradog byggehøyder
ved bygge-og anleggstiltakværei samsvarmedbestemmelsenetil omsøkteområdesreguleringsplan.
I eksisterendeområderfor fritidsbebyggelsetillat es totalt BYA = 200 m². Parkeringskal inngåi
beregningenav bebygdareal.Tomtestørrelseskal totalt ikke overstige1 daa.
F1 – Eksisterendeuregulerteområdermedvesentligfrittliggendefritidsboliger. Det tillates
kun1bruksenhetinnenfor eksisterendetomteavgrensin
g.
2.1.3Sentrumsformål
Sentrumsformålinnebærerkombinasjonav næring(herunderservering)detaljhandel,tjenesteyting,
møteplasser/grønnstruktur
og bolig. Det tillates ik ke reneboligkomplekser.
For nye og vesentligfortetting av eksisterende(regulerteog uregulerte)områderkreves
detaljregulering.
Framtidig sentrumsformål
a Virksomheter
I sentrumsområdene
(SE F1- SE F4) skal det leggestil rettefor lokaliseringav bolig, detaljhandelog
offentlig/privat kontor -serviceog – tjenesteyting.
SE – F1 Bebygdområde.Det er krav om detaljregulering somskal ivaretakombinertformål
bolig/forretning/kontor.
SE – F2 Bebygdområde.Det er krav om detaljregulering somskal ivaretakombinertformål
bolig/forretning/kontor.
SE – F3 Bebygdområde.Det er krav om detaljregulering somskal ivaretakombinertformål
bolig/forretning/kontor.Det tillates oppsettingav en stk forstørretbudalsstol medmakshøydepå 4m,
uten krav om detaljregulering.
SE – F4 Bebygdområde.Det er krav om detaljregulering somskal ivaretakombinertformål
bolig/forretning/kontor/tjenesteyting/servering.
b Adkomst
For SE – F3 og SE – F4 skal det etableresfelles adkomsti tomtegrensemellom gbnr 181/1,181/36og
181/5.

2.1.4Offentlig eller privat tjenesteyting
Områdenetillates brukt til tjenesteyting,offentlig eller privat virksomhet,såsom skole
/barnehage/brannstasjon/sykehjem/boog dagsenter/o
msorgsleiligheter/fysioterapeut
m.m. Alle
områderavsatttil tjenesteyting,skal ikke brukes/utvikles eller kombineresmedandreformål.
Eksisterendebebyggelse
OTj1 – Budal bo og dagsentersamtGauldalbrannog redningavdelingBudal
OTj2 – Budal skoleog barnehage
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For nye og vesentligfortetting av eksisterende– regulerteog uregulerte– områder,kreves
detaljregulering.Det skal i den forbindelseogsåutarbeidesutomhusplan,somviser opparbeidingav
lekeareal,terrengarbeider,
grønnebelterog parkeringsplassermedbeplantningm.m.
Gradav utnytting inntil BYA=50 %.
2.1.5Næringsbebyggelse/næringsvirksomhet
Alle områdermedformål næringsbebyggelse
kan utvikles i kombinasjonmedkontor/lager.Det tillates
ikke besøksintensivvirksomhet(dagligvare/tekstil/helseosv.).
For nye og vesentligfortetting av eksisterende(regulerteog uregulerte)næringsområder
krevesdet
detaljregulering.
Eksisterendenæringsområde
AN1 - Verkjesmyra
Framtidig næringsområde
AN- F1 - Areal for framtidig næringsvirksomhet.
Avsettestil industri, håndverkog lagervirksomheti
tillegg til kontor som er bebyggelsesomnyttestil administrasjon,merkantilservice-og tjenesteyting,
konsulentbedriftero.l. samthotell og bevertning.Næringsbebyggelse
omfatterikke forretning og
tjenesteyting(offentlig).
AN- F2. AN-F1 utvikles og byggesut før AN-F2. Areal for framtidig næringsvirksomhet.
Avsettestil
industri, håndverkog lagervirksomheti tillegg til kontor som er bebyggelsesomnyttestil
administrasjon,merkantilservice-og tjenesteyting, konsulentbedriftero.l. samthotell og bevertning.
Næringsbebyggelse
omfatterikke forretning og tjenesteyting(offentlig).

Grad av utnytting og byggehøyder
Det skal leggestil grunn en høy gradav utnytting medmaksBRA = 50 %.
Gesimshøyden,
som målesfra gjennomsnittligterrengnivå til skjæringmellom vegg-og takflate,skal
ikke overstige12 m og maksmønehøydeer 15 m.

2.1.6Idrettsanlegg
Innenforområdenetillates nødvendigbebyggelsefor drift av anleggene.
ID1 Krigsvoll skytebane(uregulertområde).
ID2 Idrettsanleggi Enoddsentrum(uregulertområde).
ID3 Idrettsanlegg– skiarenamedskiskytterstadion.
Tiltak i forbindelsemedskytebanene
skal ligge innenfor støygrenseri henholdtil T-1442.
2.1.7 Andre typer nærmere angitt bebyggelseog anlegg
Anlegg for eksisterendekommunaltekniskinfrastruktur.
ABA1
ABA2
ABA3
ABA4
ABA5
ABA6

10
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2.1.8Grav og urnelund
GU1- Budal kirke og kirkegård.Det krevesutomhusplan for GU1 som viser maksimalutnyttelsenår
nytt arealtas i bruk.

2.1.9Kombinert bebyggelseog anlegg (bolig/fritid)
I områdemedgjeldendereguleringsplanskal utnyttingsgradenog byggehøyderved bygge-og
anleggstiltakværei tråd medbestemmelsene
i omsøkte områdesreguleringsplan.
For nye og vesentligfortetting av eksisterende- regulerteog uregulerte– områderfor bolig/fritid
krevesdetaljregulering.For øvrig gjelder de generelle prinsippene1.1-1.8for eksisterendebebyggels
e.
For bolig leggesdet opp til utvikling i tråd medsonec jfr. 1.8.3.Det tillates kun 1 bruksenhetfor
fritidsbebyggelse.
Eksisterende
KBA1 – GjeldendereguleringsplanID 2008 009 (Enoddboligfelt sør)
Fremtidig
KBA – F1- Skal forbeholdesfrittliggendeeneboliger/fritidsboliger. Det skal væreen prosentvis
fordeling på henholdsvis60/40for bolig/fritidsbolig.
KBA – F2. KBA – F1 skal utbyggesfør KBA – F2. KBA – F2 skal forbeholdesfrittliggende
eneboliger/fritidsboliger.Det skal væreen prosentvis fordeling på henholdsvis40/60for
bolig/fritidsbolig.

2.2 Samferdsel og infrastruktur § 11-7 nr. 2

For nye arealerog vesentligutvidelser/utviklingi nnenfordissearealenekrevesdetaljregulering.
2.2.1Hovedvegnett
V1- avsatttil fylkesveg631
2.2.2Kollektivknutepunkt
K1- avsatttil kollektivknutepunkt.Arealeter avsatt til rundkjøringfor bussog holdeplassfor av- og
påstigningfor skolelever.
2.2.3Parkering
Eksisterende
P1 – 0,5 daaer forbeholdtparkeringkirke (ca. 24 biler).
P2 – 1,6 daaer forbeholdtparkeringfor kunderved Coop(ca. 40 biler). Parkeringsarealet
skal
opparbeidesi tråd medavsattarealformål.Detteskal skje gjennomen utbyggingsavtalemed
kommunen.Dagensadkomsttil Coop stengesog det etableresny adkomsti tomtegrensemellom gbnr
181/1,181/36og 181/5til følgendearealer:SE-F3,SE-F4og OTj1. Universellutforming ivaretasved
at parkeringforan Coop videreføres.
P3 – 3,3 daaer forbeholdtparkeringidrettsanleggsamtparkeringfor Budal oppvekstsansatteog andre
besøkendetil Budal (ca. 96 biler). Parkeringsareal
et opparbeidesi tråd medarealformålet.Detteskal
skje gjennomen utbyggingsavtalemedkommunen.
P4 – 1,6 daaforbeholdtparkeringfor idrettsanlegg(ID3) (ca. 55 biler).
11
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Fremtidig
P-F1– 1,4 daaforbeholdesparkeringkirke (ca. 40.biler).
2.2.4Gang- og sykkelveg(myke trafikanter)
GS1-Etablertgang-og sykkelveiforlengesfra avslutning ved skole/barnehage
til etablert
kollektivknutepunkt.Veien må flyttes noeøstoverforbi skolegård. Detteivaretasgjennom
detaljregulering
. Eksisterendeturstierog g/s-vegerskal ivaretas.Serekkefølgebestemmelser.

2.3 Grønnstruktur § 11-7 nr. 3
2.3.1Grønnstruktur
G1-G2 (går ut) - Grønnstrukturene
i planenskal i størstmulig grad væreuberørt,men vanlig
skogskjøtselog uttak av ved for vedproduksjontill ates.Enkel tilretteleggingsom fremmerallmenn
ferdselog økerfriluftslivet er tillatt.
2.3.2Park
GP - Det tillates etableringav informasjonstavleog sitteplasseri tillegg til grønnestruktureri parken.

2.4 Landbruks-, natur og frilufts formål, samt reind rift § 11-7 nr. 4
2.4.1LNF(R)-areal for nødvendigtiltak for landbru k og reindrift og gårdsdrift tilknyttet
næringsvirksomhet basert på gårdensressursgrunnlag
I LNF (R)tillates nødvendigetiltak for landbrukog gårdstilknyttetnæringsvirksomhet
basertpå
gårdensressursgrunnlag
og avkastningsevne.
Tiltak nevntunderPBL § 1-6, blant annetfradeling, bruksendring,oppføringav bygningereller
anlegg,somikke er knyttet til detteformålet er i kke tillatt.
2.4.2 Område for fremtidig spredt fritidsbebyggelse(SF – F1)
1. Innenforområdefor spredtfritidsbebyggelse(SF-F1) kan det tillates inntil 15 nye fritidsboliger. Det
tillates kun 1 bruksenhetper tomt.
2. Tomtestørrelsen
skal totalt ikke overstige1 daa.
3. Fritidseiendommerkan bebyggesmedtotalt BYA= 200 m². Parkeringskal inngå i beregningenav
bebygdareal.
4. Tomtenskal væresikret adkomstog parkeringfør utbyggingsettesi gang.Adkomst skal skje via
forlengelseav eksisterendevei (B5). Ved fremføring av vei skal det leggesledningfor kloakk
dimensjonertfor inntil 15 fritidsboliger.
5. Anleggs-og byggearbeiderskal utføresslik at eksisterendeterreng-og vegetasjon
vernes/revegeteres.
6. Ny bebyggelseeller adkomsttil bebyggelseskal ikke ligge på dyrket mark, kommei konflikt med
verdifullt kulturlandskapeller naturmangfoldav nasjonal eller regionalverdi. Fritidsbebyggelsen
skal
ikke avskjæreeksisterendeturstier.Ved plasseringav bygningerskal det tashensyntil terrengetslik at
en unngårskjemmendeskjæringereller fyllinger.
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For LNF (R) formålet visesdet til LandbrukPlussfor vurdering av tiltak sominngår i formålet.

2.5 Bruk og vern av sjø- og vassdrag § 11-7 nr. 6
Innenfordetteformålet inntil 50 meterfra vassdra
gskantenpå ENA og BUA er det ikke tillatt med
tiltak nevntunderPBL § 1-6, herunderfradeling,bruksendring,oppføringav bygningereller anlegg.
Mindre tiltak somfremmervassdragsmiljøets
kvaliteter er tillatt, menmå omsøkesavhengigav type
tiltak.
Det krevesdetaljplanfor vesentligetiltak eller der det skal utvikles nærmereorganisertferdseleller
aktivitet knyttet til elve - områdene.

3 HENSYNSSONER
For å øke lesbarhetener kun de viktigste hensynsso
nenevist i plankartet.Det er ikke
utarbeidettemakart,menoppdatertehensynkan finnesi flere kartløsninger,blant annet:atlas.nve.no
,
skogoglandskap.no.

3.1 Sikrings-, støy- og faresoner § 11-8 a
Ubebygdeuregulertebyggeområderi planenligger utenfor aktsomhetsomraderfor snøskred,
steinsprangog jord- og flomskred.Aktsomhetsområder er a å betraktesomhensynssoner
for
skredfareog må utredesfør ny bebyggelsepå allerede bebygdeiendomeller eiendomi LNF(R)omrader.
3.1.1Skredfare
Det skal tassærskilthensyntil alle tiltak innenfor områdersomomfattesav aktsomhetskartene
(skrednett)som viser mulige stein-,jord- og snøskredfare.Mindre tiltak som ikke omfatter
døgnoppholdog/ellerhvor minimale materielleverdier er berørtkan tillates. For alle andretiltak kan
kommunenkrevesærskiltdokumentasjonpå sikkerhetsvurderingmedavbøtendetiltak.
3.1.2Område for drikkevannsforsyning
Vannkilde og tilsigsområdeneskal sikre drikkevannsforsyningentil Enodd.Det er ikke tillatt med
tiltak nevntunderPBL § 1-6, herunderfradeling,bruksendring,oppføringav bygningereller anlegg
eller annetvirksomhetsom redusererdrikkevannsforsyningen.
3.1.3Skytebane
I områderavsattmedfaresoneskytebane,Krigsvoll og skiskytterstadionidrettsanlegg,skal det ikke
iverksettestiltak som kan kommei konflikt medvir ksomheten,medhensyntil støy,fare og sikkerhet.
Eventuelletiltak må utredesi forhold til eventuelle konflikter.

3.2 Sonemed særlige hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv,
grønnstruktur eller bevaring naturmiljø eller kulturm iljø § 11-8 c)
3.2.1 Kulturmiljø
Innenforområdeangitt som hensynssone
bevaringkulturmiljø (H570).
(seavgrensinghensynssone)
skal det tas særskilthensyntil kulturmiljøetskvaliteter.Tiltak som
forringer identitetenav bygningeneeller miljøet de omgisav, tillates ikke. Tiltak somfremmer
identitetentil Enoddog Budal tillates ettersøknad.
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3.2.3 Grønnstruktur
Innenforområdeangitt som bevaringgrønnstrukturmå det tas hensyntil etablertgapahukog turmål.
Tiltak somforringer områdettillates ikke. Tiltak somfremmerområdeti forhold til folkehelse,barn
og ungeog ellers somturmål tillates ettersøknad.

4 OPPHEVINGAV REGULERINGSPLANER
Reguleringsplaner
somforeslåesutgåtti sin helhet:
- 1978001– Reguleringsplanfor boligområdei Budal på eiendommenEnoddgbnr. 181/3
- 1989006– Reguleringsplanfor Enoddboligfelt
- 1993004– Reguleringsendring
for Enoddboligfelt

Reguleringsplansom fortsatt skal gjeldei sin helhet:
- 2008009– Enoddboligfelt sør
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1 INNLEDNING
Bestemmelsene
om kommunalplanlegginger hjemleti Plan og bygningslovenav 27. juni 2008,
kap.11.En samletkommuneplanbestårav en samfunnsdel medhandlingsdelog en arealdel.
Dennerulleringengjelderkun kommunedelplanEnodd.Kommuneplanens
samfunnsdel(2015) og
kommuneplanens
arealdel(2010) leggeroverordnaføringer for kommunedelplanEnoddinnenulike tema.
KommunedelplanEnodder et «verktøy»for å gjennomføre gjeldendeføringeri kommuneplanens
samfunnsdel
.
KommunedelplanEnoddskal angi hovedtrekkenefor hvordanarealeneskal brukesog forvaltes,og hvilke
viktige hensynsom må ivaretasved disponeringav arealene.
KommunedelplanEnoddbestårav arealkart,bestemmel
serog planbeskrivelsesamtoverordnet
konsekvensutredning
(KU) og risiko- og sårbarhetsan
alyse.Endeligvedtattarealkartmedbestemmelser
vil være
juridisk bindendefor innbyggere,kommunale-,regionaleog statligemyndigheter.

1.1 Bakgrunn for planarbeidet
Det er et politisk ønskeom tilretteleggingog utvikling i kommunenstettsteder.Eksisterendekommunedelplan
for Enodder fra 2002 og er lite relevantfor fremtidig utvikling.
Hensiktenmedrevisjonener å tilretteleggefor fremtidig utvikling av bolig, næring,nødvendigtjenesteyting mm.
Revisjonenskal fastsettenye rammerfor detaljplanlegging,arealutnyttelseog fortetting slik at den blir et godt og
effektivt verktøy for fremtiden. Plandokumentetskal derfor være fleksibelt, samtidig som den planteknisk
tilpassesplan- og bygningsloven.

1.2 Organisering
Utvalg for Næring-,plan og miljø (NPM) ansvaretfor planprosesser
og planersom kreverbehandlingetter planog bygningsloven.NPM er derfor styringsgruppefor arbeidetmedkommunedelplanog har ansvaretfor
framdrift og plansamarbeid.
Det har værtetablerten egnearbeidsgruppefor arbeidet.Arbeidsgruppahar jevnlig framlagtsakertil
styringsgruppafor orienteringog drøfting av aktuelle problemstillinger.
Arbeidsgruppenhar beståttav:
HubertinaDoeven– Enhetsleder
HåvardKvernmo–Planlegger
Siri Solem– Prosjektleder/kommuneplanlegger
KommunedelplanEnodder en overordnetplan hvor endelig vedtakfattesi kommunestyret.
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1.3 Planprosess
Utvalg for NPM vedtok å sendeforslagtil planprogram for kommunedelplanEnoddpå høringog utleggingtil
offentlig ettersyni perioden19.01.15– 09.03.15.
Igangsettingav kommunedelplanarbeidet
er varsletog kunngjort i henholdsvisGauldalsposten
og Trønderbladet
henholdsvis28.01.15og 24.01.15samtidigsom at planmaterialethar vært tilgjengelig på kommunensnettsider
www.mgk.no.Regionalemyndigheter,råd- og utvalg samt internemottakereble varsletper brev datert21.01.
15.
Planprogrammet
ble fastsatti NPM – utvalgetden 23. mars2015 (Sak23/15).
Alle innspill mottatti løpet av prosessener vurdert og tatt videre i prosessen.

1.4 Krav om Konsekvensutredning
Det er utarbeidetplanprogramsombeskriverbehovetfor konsekvensutredning
og planprosess.
Det er vist til 10
utredningstemasom skal konsekvensutredesved utarbeidelseav kommunedelplanen.
Temaeneomtalesi
planbeskrivelsenog konsekvensene
av valgeneer vurdert. Kjent informasjon,tidligere vurderingerog
dokumentasjonav temaeneer lagt til grunn.

1.5 Medvirkning
Plan- og bygningslovensbestemmelseom medvirkning § 5-1, påleggerkommunenå tilrettelegge for aktiv
medvirkning.
Rådmannengjennomførteet arbeidsmøtei Budal Flerbrukshusden 9. april. Her ble representanter
for grupper,
råd eller utvalg invitert spesielt.Det ble presisert i informasjonsbrevetat møtet også var åpentfor andre som
ønsket å komme. Hensikten med møte var å få et innblikk i hva som rører seg i tettstedet.Det kom 13
innbyggeretil dettemøte.
Det ble laget et eget opplegg for medvirkning av ungdomsskoleelever den 23. april. Tiende klassingerved
Størenungdomsskoleble oppdelti grupperder de fi kk spørsmålom hjembygdamedvisualiseringi kart.
Det ble invitert til åpentfolkemøte/arbeidsmøte
den 16. juni i Budal Flerbrukshus.Hensiktenmed møtevar å få
innspill på hvordaninnbyggerneselv ser for segen fremtidig utvikling av Enodd.Det kom 7 innbyggeretil dette
møte.
Den 17. juni ble fagpersonerinternt i organisasjon
en invitert til møte for gjennomgangav fakta og forslag til
planutkast.Følgendeble invitert:
- Rådmann(deltok ikke)
- AssisterendeRådmann(deltok ikke)
- Rådgiverskole
- Rådgiverbarnehage
- Folkehelsekoordinator
- Enhetsledereiendom-og kommunalteknisk
- Representant
for barn-og unge(v/enhetslederhelse- og familie (deltok ikke))
Utover detteer sakenved flere anledningerlagt fr em til diskusjonog orienteringi styringsgruppa.
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2 PLANSTATUSOGRAMMEBETINGELSER
2.1Nasjonale føringer
Nasjonalemål er nedfeltgjennomlover, retningslinjer, stortingsmeldingerog offentlige
utredninger.Måleneer konkretisertgjennomegneplanerog veiledere.Eksemplerpå detteer
bl.a. folkehelse,barnog ungesinteresser,areal-og transportplanlegging
samtlandbrukog
matpolitikk. De nasjonalemåleneer tilgjengeligepå www.planlegging.no.

2.2 Regionale føringer
Sør-Trøndelagfylkeskommunehar mål om å bidra medøkt bolyst og næringsutviklingi et
bærekraftigTrøndelag.Målet er nedfelti RegionalPlanstrategi,vedtatt25.04.12.Regional
strategifor arealbruk,vedtatt17.06.14er retningsgivendearealpolitikkfor fylkeskommunen.
Dokumentetomfatterarealpolitiskeprinsipperrelatert til by/tettsted,kystområderog
innland/fjellområder.Strategienleggergrunnlagfor tidlig dialog om arealbrukenfor å gi raskereplanprosesser
og bidra til en mer langsiktig og forutsigbararealforvaltning. For Enodder prinsippenerelaterttil
innland/fjellområderrelevante:
-

Ivareta-og utvikle bolyst
Tilretteleggefor næringsutviklingbasertpå lokale ressurser
Bevareverdifulle fjellområder,kulturminnerog kulturlandskap

Midtre Gauldaler medlemi Trondheimsregionen
og kommunensluttetsegtil retningslinjenei Interkommunal
arealplanfor Trondheimsregionen
i 2015.Planener forpliktendefor kommunenetil å følge opp i sine
kommuneplaner.

2.3 Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens
samfunnsdeler vedtatti kommunestyr
et i mars2015 og leggerføringer for fremtidig utvikling
av kommunenstettsteder.Midtre Gauldalsin visjon er «Midtre Gauldal- kreativ og raus».Samfunnsdele
n har
fire fokusområdersomskal bidra til å realiserevi sjonenog det er sattoverordnetemål for dissetemaene:
-

-

Samfunn:økt fokus på samfunnssikkerhet
og beredska
p, forvalte naturressurser
til bestefor dagensog
fremtidensgenerasjoner,økt fokus på folkehelse,hensynta klima- og energii all planlegging,
tilretteleggefor boområdermedmangfoldigbomiljø
Medarbeiderne:skapeen vi – kultur, dyktige og nytenkendemedarbeidereskapertrivsel på jobb
Økonomi:økonomienskal værerobustog ressursene
f orvaltespå en god måte

I den graddet er mulig og/eller relevanter kommuneplanentilrettelagt slik at måleneskal nås.

2.4 Gjeldende planstatus
I tråd medbestemmelsene
i plandelentil plan og bygningsloven,har Kommunestyretvedtatt
Kommunalplanstrategi2012-2016,der revisjonav kommunedelplanEnodder en av de prioriterte
planoppgavene.
GjeldendekommunedelplanEnoddble vedtatti kommunestyret30.01.2002og bestårav et plankart.Kartet viser
nåværendeog framtidig bebygdareal.Areal som vises som hvite områderpå karteter avsatttil LNF-formålet
(Landbruk,natur-og friluftsliv).
Planformålenesom er brukt i planener bolig, erverv (næringsformål),fritidsbebyggelse,offentlig for mål,
bolig/offentlig, friområde,idrettsområde,områdef or råstoffutvinningog viktige ledd i
kommunikasjonssystemet.
I tillegg kommerarealavsatt til veg, jernbaneog anneninfrastruktur.
Det er ikke utarbeidetegneplanbestemmelser
til gjeldendekommunedelplanfor Enodd.Generellebestemmelser
ligger i kommuneplanens
arealdel2010-2022.
Det er en rekkereguleringsplanersomer gjeldendeinnenfor planområdet.Det går frem av forslagtil
planbestemmelser
hvilke reguleringsplanersom fortsatt skal gjelde og hvilke som vurderesopphevet.
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3 BESKRIVELSEAV PLANOMRÅDET,EKSISTERENDEFORHOLD
3.1 Beliggenhet og avgrensing av planområdet
Budal, medbygdesenteret
Enodd(ca. 500 moh.),er ett av fire tettstederi Midtre Gauldal.Budal er en sidedaltil
Gauldalen.Ved Enodddeler dalensegder elva Ena(rennergjennomEndalen)møterBua nord for Budal ki rke. I
østlig retning finner du Synnerdalen,som ofte brukessom utgangspunktfor å kommeinn i nasjonalparke
n.
Planområdetavgrensesi sør medEnoddboligfelt og skiarena.Enoddligger ca. 30 km fra Størenog ca. 80 km
fra Trondheim.
Størrelsenpå planområdeter 3490 daa.

3.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Dagensarealbruker i hovedsakavsatttil formålenebolig, fritid, erverv,offentlig og idrett. Tilstøtendehar
arealbrukstatussomlandbruk-,naturog friluftsområder,der jordbruk og spredtbolig-, ervervog
fritidsbebyggelseer hovedformålet.

3.3 Stedets karakter
Enodder tettstedeti fjellbygda Budal medbutikk, pub, salgsstedfor håndverk,flerbrukshus,skole,barnehage
osv. Enoddligger på en spissodde,og nord for tettstedetmøtesto størreelver Bua og Ena.Dissetil sammenfår
navnetBua, som vidererennerut i Gaulaved Kjelden gård på Rognes.Enoddligger omtrentmidt i Budalen og
det har nok i sin tid værtet naturlig møtepunktfor de som bor lengerinn i dalene.Enoddkarakteriseresi dag
som «inngangen»til store,rike fjellområder,seterdaleneog ikke minst ForollhognaNasjonalpark.

3.4 Landskap
Det er elveneEnaog Bua som pregerlandskapeti Enodd og avgrenserområdetpå Enodd.Elvenerenneri bratte,
bergfulledaler,og flommer har sjeldengjort skadepå bebyggelse.SelveEnoddligger åpenttil på en odde.
Landskapetfor øvrig er pregetav skogkledtelier/åserog dyrkedeområder.

3.5 Kulturminner og kulturmiljø
Kartfestingav kulturminnerble sist utført omkring 1998 på Enoddog utoverdetteforeligger få registreringerav
kulturminnereller kulturmiljøer.
I henholdtil bygdebokafor Budal antasdet at Budalen ikke var av de mestattraktivestedenefor bosetting i
Midtre Gauldal.Det spekuleresimidlertid om Budalen kan ha værtei setergrendfra startenav. For øvrig finnes
det spor ettertjærebrenningsanlegg,
teltboplassog kirkestedinnenfor planområdet.
Av nyerekulturminnerhar vi Budal stavkirkesom ble bygd i 1754.

3.6 Naturverdier/naturmangfold
Gaula vassdragethar siden vedtak i Stortingeti 1996 vært vernet mot kraftutbygging.Vernet innbefatter også
sidebekkertil Gaula,som betyr at dissevassdragen
e ogsåunderleggessammevurderingnår det gjelderinngrep.
Det er regsitererten eldre lauvsuksesjonvest for Bua samt naturbeitemarkøst for Budal kirke. Det er videre
registrertgråspetti planområdet.Utover detteer det ingenkjenteregistreringerpå naturmangfold.

3.7 Grønnstruktur, rekreasjonsområder, uteområder
Skog-og krattområder,landbruksarealsamtprivate- og offentlige grøntanleggutgjør grønnstruktureni Enodd.
Uteområdefor skoleog barnehage,fotballbane,hoppbakkesamtlysløypemedskiskytterstadioner tilrettelagtfor
idrett, lek og opphold.I tillegg er det stier til to gapahukeri nærområdet.Den gamlelysløypanedmot Enodder
ellerset attraktivt turområdefor innbyggernei og rundt sentrum.
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3.8 Trafikkforhold
Fylkesvei631 fra Svardalskrysset
går gjennomEnoddog ned til Kotsøy.Fylkesvei622 går videre inn i Endalen
og Storbudalen.Det er nylig bygd gang-og sykkelvei fra Budal skoletil Enoddboligfelt ved lysløype.
Enoddhar trafikkstasjonfor bussi sentrum.Det er først og fremstskolebusserog eventuelleturistbussersom
kjører til Enodd.
Det er parkeringved idrettsanleggi sentrum,ved Coop – butikkenog noe ved kirke. Med unntakav kirk as
parkeringer detteparkeringsplasser
somer i privat eie og som stilles til rådighet.Det har kommetsterke signaler
på at det ikke er nok parkeringsplasser
i Enodd.

3.9 Barns interesser
Uteområdefor skoleog barnehage,fotballbane,hoppbakkesamtlysløypemedskiskytterstadioner tilrettelagtfor
barnslek og opphold

3.10 Sosial og teknisk infrastruktur
Befolkning
Per2015 bor det ca. 500 (497) innbyggerei Budal. Mensbefolkningsutviklingeni Midtre Gauldali perioden
2004-2014har hatt en prosentvisøkning med9 %, har det i tilsvarendeperiodei Budal
værten økningpå 2 %. Antallet innbyggereholderseg derfor relativt stabilt. Det har såvidt værtet
fødselsoverskudd
(1+) i sammeperiode.
Befolkningsprognosene
for planperioden(2015-2027)viser at det i Budal vil bli en vekst på (24 personer) og at
aldersgruppen(90+)vil ha prosentvishøyestandelav veksteni planperioden.Antallet personerøker mest i
gruppen20-44 med8 personer.
Oppvekst
Budal barnehagehar per i dag19 barnog har fremtidig kapasitettil å ta inn over dobbeltså mangebarn som i
dag.
Skole
Per2015 er det 48 eleverpå Budal skoleog skolebyggethar plasstil ca. 100 elever.Skolener nyrenovert
(2012/2013)og det er tilrettelagtnytt uteområdei 2014.Idrettsplassog lysløypeanleggligger i umiddelbar
nærhet.
Skolenhar SFO – tilbud for 13 eleverinneværendeår. Tilbudet er åpenti skoleåret,og i høst-og
vinterferieukene.
Pleie-og omsorg
Budal bo- og dagsenterhar 6 leiligheterutenfast bemanning.I tillegg er det en institusjonsplassher, mendenne
overførestil Midtre Gauldalsykehjemi løpet av 2015. Det ligger ingenføringer i pleie- og omsorgsplanenpå at
det skal byggesflere pleie- og omsorgsplasser
i Budal, menKommunestyrevedtak
fra 08.12.14og 02.03.15 sier
at per tiden ubrukteleiligheter i 2. etasjeved Budal bo- og dagsenterskal opprustesi 2015 til pleie- og
omsorgsformål.Det er her trolig snakkom 3 leilig heteri 2. etasje.
Det antattøktebehovetfor boenheterfra 2025 vil ut i fra politiske signalerper i dag,imøtekommesmedbygging
på Støren.Det vil derfor ikke værebehovfor utvidelseav arealtil formålet.
Kirke/annentrosutøvelse
Det er per i dag liten tradisjonfor urnenedsettels
er i Budal. Bruttoarealper kistegraver satt 12 m2 og 4 m2 per
urnegrav.Det beregnes4 urnegraverper kistegrav.Per2014 er det ca. 100 kistegraverledig. I henhold til
prognoserskal det dø 65 personeri planperioden.Med bakgrunni dettevil det ikke værebehovfor utvidelseav
arealtil formålet.
Tekniskinfrastruktur
Avløpsledningligger mellom Enoddsentrumog Enoddboligfelt, der det er etablerten pumpestasjonmed
forbindelsetil et nytt renseanleggvestfor Enodd.Det er god kapasitetpå anlegget.
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Enoddvannverker privat og bestårav hovedvannkilde, reservevannkildeog høydebasseng.
Hovedvannkilde
n er
reservevannkilden
er grunnvann.Reservevannkilden
koblespå i januar/februarda det blir for lite vanni
hovedvannkilden.

3.11 Universell tilgjengelighet
Nasjonal statistikk viser at 5 – 7 % av dagensbygningsmasseer godt tilgjengelig for personermed nedsatt
funksjonsevne.Statusfor Enodder lite kjent.

3.12 Grunnforhold
Marin grensei planområdetligger på 198 moh.,og det er ikke kjenteforekomsterav marin leire i Budal.
Grunnforholdenei Enoddbestårførst og fremstav breelvavsetningog moreneav ulik mektighet.
Aktsomhetskartfor snøskredviser at det foreligger utløsningsområde
og utløpsområdei områdenened mot
elveneBua og Ena.

3.13 Miljøfaglige forhold
Det foreligger ingenregistreringerpå forurensetgrunn i området.
Enoddligger ca. 500 meterover havetog vekstseson
gener relativt kort.

3.14 Næring
Industribransjeni Midtre Gauldaler en bransjei vekst og da i hovedsakpå Støren.Dette skyldesførst og fremst
noen få store aktører i kommunen (Norsk Kylling, Støren Treindustri, Kjelstad Trelast og Lillerønning
Snekkerfabrikk(Kotsøy)). Bransjen har den størsteandelenav verdiskapningi kommunenmed 43,5 % av
omsetningenog 50 % av resultatet.De offentlige institusjonersatt til side står industribransjenfor 30 % av
ansettelsene
i kommunen.
Skogbruk
Nærområdene
til Enoddhar skogområdersom er aktivt drevet.Infrastrukturensom skogbruketer avhengigav,
sammenfallerstort sett medadkomstentil boliger, nærings-og idrettsformål.
De sammeutmarksområdene
viktige som nærfriluftsområderfor innbyggerne.
Landbruk
Det er aktiv landbruksdriftmed husdyrholdpå Enodd, medmelkeproduksjonog kjøttproduksjonpå storfe. I
tillegg er det husdyrholdmedsaui nærområdet.Dyrkamarkaer fra lettdrevettil mindrelettdrevet,og ligger
inntil boligbebyggelseflere steder.Jordbruksareal
enehar ikke denbestearronderingentil driftsenhetene,da
gårdenepå Enoddog andrestederi Budal har dyrkamark på beggesider av sentrum.Dette gjør at det foregår
transportav husdyrgjødsel,og silofòr gjennomsentrum.
Næringsliveti Budal bestårvidere av handel,regnskapskontoretBjørkan AS (14-15 ansatte),Hov regnskap og
kontortjenester(ca. 4 ansatte).Det finnes også noen bedrifter innen sagbrukog tradisjonslaft.En annen stor
arbeidsplassi Budal er Nordmoenbotiltak, et tiltak for domfeltesom prøveløslatesfra forvaring. Det er per i dag
13 årsverkknyttet til botiltaket.
Det foreligger noegrus-og steinforekomsteri massetaketpå Enodd.Det er ikke kjent hvor mye somer igjen av
denneressursen.

3.15 Konsekvensutredning
Konsekvensutredningen
skal beskrivevirkninger for nye tiltak.
Følgendetemaskal utredesinnen
Miljø: landbruk,naturmangfold,kulturminnerog kulturmiljø, landskap,forurensingog støy,energiog klima.
Samfunn: barn og ungesoppvekstsvilkår,folkehelse,infrastruktur, samfunnssikkerhet,
offentlig tjenesteyting
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3.16 Risiko- og sårbarhetsforhold
Aktuelle temafor Enodder flom, flomveier og overvann,jordskred,snøskredog forurensingav drikkevann.
Viser til ROS – analysefor planområdetsamtkommunensoverordneteROS– analyse.
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4 BESKRIVELSEAV PLANFORSLAGET
4.1 Arealformål
Plankartetviser arealformålenesomregulererhva de ulike områdenekan brukestil. For enkeltearealer er det i
tillegg vist hensynssoner
hvor spesiellehensynskal ivaretas.Arealformåleneskiller mellom eksisterendeog
framtidigeområder.De eksisterendeer en videreføring fra planersomer vedtatttidligere og er vist meden lys
fargenyanse.Framtidigarealbruker vist meden mørkere fargenyanse.
Planforslagetgjenspeilersamfunnsdelens
satsingpå tilretteleggingfor attraktiveområderfor bolig- og fritid samt
tilretteleggingfor næringsutviklingsamtinnbyggernesønskerom utvikling. Landbruksjordaer skjermetfor
utbyggingved at den er vist til LNF(R)-formål.
Plankarteter framstilt medbakgrunni StatenskartverksSOSI-standard.SOSIer forkortelsen
for SamordnetOppleggfor StedfestetInformasjon.Hvert arealformålog hver hensynssone
har en egenSOSI-kode.Tabell 1 viser arealformålog hensynssoner
som er benytteti
plankartet:
Tabell 1 Arealformålog hensynssoner
vist i plankartet
Formål
Boligbebyggelse
Fritidsbebyggelse
Kombinertbebyggelseog anlegg
Sentrumsformål
Offentlig eller privat tjenesteyting

SOSI– kode Nåværende
1110
1120
1800
1130
1160

Fremtidig

Næringsbebyggelse
1300
Idrettsanlegg
1400
Andre typer nærmereangitt bebyggelse 1500
Grav- og urnelund
Kollektivknutepunkt
Parkering
Grønnstruktur
Park
LNF (R)
LNF(R) for spredtfritidsbebyggelse
Bruk og vern av sjø og vassdrag
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2070
2080
3001
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4.2 Bebyggelse og anlegg – PBL § 11-7 nr. 1
Formåletbrukesfor å fastleggearealenehvor bebyggelseeller anleggav forskjellig slagtillates og er det
dominerendeinnholdeti arealbruken.I praksisvil hovedformåletværepresisertmedet underformålsom for
eksempelboligbebyggelse,fritidsbebyggelse,sentrumsformålosv.
Fritidsinnbyggerneer viktige for nærings-og service tilbudet i kommunen,og Midtre Gauldalhar ikke hatt en
tydelig strategifor fritidsbebyggelse.Etablertbebyggelseligger ofte spredt,og inn mot
seterdalene/fjellområdene.
For å etableremer aktivitet i Budal er det en fremtidig strategiå tilretteleggefor mer
utbyggingi Enodd(og ellers i kommunenstettsteder). Enodder en åpningsporttil storefjellområderog et meget
godt utgangspunktfor utøvelseav friluftsliv. Det har værttradisjonfor kombinertformål bolig/friti d. Selv om
fritidsboliger først og fremst brukesi helger/ferier er dettemedå skapeaktivitet/liv i sentrumav Enodd.Det er
ønskeligat en slik kombinasjonvidereføressom konseptfremover(utenfor sentrum).
Ved vurderingav fremtidigeutbyggingsområder
er følgendekriterier lagt til grunn:
- Områdermeddyrka mark og innmarksbeiteskal sålangt som mulig ikke byggesned.
- Ny bebyggelsebør leggesi områderder det er kapasitet på eksisterendeinfrastruktur.
- Kjente kulturminnerog kulturmiljøer skal sålangt som mulig ikke berøres
- Områderskal ikke ligge i aktsomhetsområder
for rasog skred
- Eksisterendenæringsområder
skal ivaretas

4.2.1 Boligbebyggelse (1110)
Omfatterarealerhvor alle former for (helårs)boligbebyggelseog boligbruk samttilhørendeanlegger tillatt.
I perioden2004 – 2014 er det bygd 21 boliger (registrertsom frittliggendeeneboligeller våningshus)i tillegg til
2 mindretyper bolig i hele Budal. Dersomdenneutbyggingstaktenfortsettertilsier det et behovfor ca. 27 nye
boenheteri planperioden.(Trondheimsregionens
prognoserviser imidlertid 1 ny bolig/år fremover,det vil si 12
nye boliger). Befolkningsprognosene
viser en økningpå 2 personerper år. Det er ønskeligat antall nybygde
boliger øker,og det er derfor viktig med tilgjengelig areal.
Det har vært tradisjonfor eneboligi kommunen,mentrendenviser nå at ungeopp til 29 år og eldre fr a 67 år
velger mindretyper bolig. Det er ønskeligå tilretteleggefor ulike boligtyper ogsåi Enodd.
Enoddomfattesellers av regulerteog uregulerteboligområder.Deler av dissetomteneforeslåsomgjort til
sentrumsformål,mensnoevidereførestil bolig.
Det er i dag17 ledigetomtertil bolig, 3 til frit idsbebyggelse,2 til kombinasjonsformålbolig/friti d i Enodd.
Tabell 2: Reguleringsplanersominneholderboligtomter medoversiktover bebygdeog ledigetomter
Plan–
Navn
ID
1978001 Boligområde
Enodd181/3
1993004 Enodd
boligfelt

Regulerte

Bebygde

Ledige

Status

12

11

1

Oppheves

16

3

13

2008009 Enodd
boligfelt sør

5 bolig
4 fritid
3bolig/fritid

3bolig
1 fritid
1bolig/fritid

3bolig
3fritid
2bolig/fritid

ErstattetreguleringsplanID1989006.
Planenopphevespå grunnav lite
attraktivetomterog alder.
Leggeropp til en blandingav bolig og
fritid samtkombinertbolig/fritid. En
tomt avsatttil fritid er ved
dispensasjonomgjort til bolig. Planen
videreføres.

Sum

40

18

22

Pågrunnav at enkelteav reguleringsplanene
har utgått på dato og lite aktuell for dagensutbyggingsø
nsker
foreslåsde opphevet.Det er likevel aktuelt å la deler av reguleringsplanene
opprettholdessomboligområder,
menmedmuligheterfor høyeregradav utnytting.
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Tabell 3: Areal somi det vesentligevidereføresi eksisterendereguleringsplaner
Område– ID
Nåværendeog fremtidig boligbygging
Øst for parkeringskiarena Ca. 7 daa
ID2008009videreføres
8 ledigetomter(bolig og fri tid)
Utover detteer det i planforslagetavsattnye arealer til kombinasjonav bolig/fritid (seunder).

4.2.2 Fritidsbebyggelse (1120)
Omfatterordinæreprivateidefritidsboliger medtil hørendeanlegg.
Fritidsinnbyggerneer viktige for nærings-og service tilbudet i kommunen.Det er derfor viktig å kunne tilby
attraktivetomter,spesielti tilknytning til Enoddsentrumog inngangentil Forollhognanasjonalpark.Potensialet
for utvikling av fritidsbebyggelsei detteområdetantaså værestort, når en serpå andrelignendeområderi
Norge.
I perioden01.01.2010– 01.01.2015ble det utstedtferdigattesttil 20 fritidsboliger i heleBudal (ingeni Enodd).
De flesteledigetomteneligger nærmereseterdalene
. Det er per i dag3 ledigefritidstomteri regulert områderi
Enoddplanområde(Tabell 4).
Tabell 4: Reguleringsplansominneholderfritidstomter
Plan– ID
2008009

Navn
Regulerte Bebygde Ledige Status
Enoddboligfelt sør 4
2
3
Planenvidereføres

4.2.3 Kombinert bebyggelse og anlegg – bolig/fritid (1800)
I sentrumav Enodder 6 av 17 husfritidsbolig. Reguleringsplan(ID2008009)leggerogsåopp til en blanding av
bolig og fritidsbebyggelseutenfor sentrum.Det har i lengretid værttradisjonfor dennekombinasjone
n i Enodd.
Fremoverer ønskeligå videreførekonsepteti tilkn ytning til sentrum.I selvesentrumleggesdet opp til mest
mulig enhetligboligformål (evt. sentrumsformål).
I og medat det tas ut arealeravsatttil reneboligformål samtstorearealerfor spredtbolig/fritid/ ervervi
eksisterendeplan, er det et behovfor å leggeinn nye arealer.Eksisterendearealeravsatttil formålenehar
tydeligvis ikke værtattraktive.
Det er et stort potensialefor utvikling i områdetmedbakgrunni Enoddsbeliggenheti Trondheimsregio
nen,men
ogsåi forhold til at Enodder inngangentil storefjellområder.Det leggesderfor til rette for kombinert formål, for
å øke fleksibilitet og mulighet for utvikling i tettstedet.
Tabell 5: Reguleringsplansominneholderkombinertformål
Plan– ID
2008009

13

Navn
Regulerte Bebygde Ledige Status
Enoddboligfelt sør 3
1
2
Planenvidereføres
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Tabell 6:Nyeområderfor fremtidig kombinasjonav bolig/fritid
Område – ID
KBA-F1
KBA-F2

Sted
Areal Kommentar
Øst for Enodd 45daa Viser til KU
Nylendet
60daa Viser til KU

4.2.4 Sentrumsformål (1130)
Er en åpenformålsangivelsesom omfatterde formål som er vanligei tettstedssentrum.
Sentrumsformål
innbefatterforretning,tjenesteytingog boligbebyggelse,herundernødvendigegrønneutearealertil bebyggelsen.
I gjeldendeplan er det ikke tilrettelagt for sentrumsformål,mendet vil væreet typisk formål som åpner opp for
ønsketutvikling i et tettstedssentrum
som Enodd.Det tilretteleggesfor å etablereet bygdesymbol(en forstørret
budalstol)medhøydepå ca. 3,5 meterog en sokkeli tre på ca. 2,5m *2,5 meterved eksisterende
dagligvarebutikk.Intensjonenmeddettesymboleter å tilretteleggefor en identitetsskaper,et blikkf ang samtidig
somdet skal fungeresom et «infosenter»for Budal og inngangentil nasjonalparken.
Tabell 7: Forslag til nyeområderfor sentrumsformå
l
Område
– ID
SE-F1
SE-F2
SE-F3
SE-F4

Sted
Puben
Bjørkan regnskap
medflere
Coop
Budalstunetbo- og
servicesenter

Areal
(daa)
1,8
4,5

Kommentar

4,3
3,3

Dagensformål er forretning
Dagensformål er avsatttil bolig/offentlig. Foreslåtteplanerfor
områdeter en kombinasjonav ulike formål, og fremtidig
sentrumsformålvil derfor væremestaktuelt

Dagensformål er bolig, brukessom kombinertpub/boligi dag
Dagensformål forretning,bolig og trafikkformål

4.2.5 Offentlig eller privat tjenesteyting (1160)
Formåletomfatterarealertil forskjellige former f or offentlig og privat tjenesteytingsom for eksempel skoler,
barnehager,omsorgsboligerog forsamlingslokaler.
Det ansesikke å værebehovfor utvidelseav formålet i planperioden.

4.2.6 Råstoffutvinning (1200)
Formåletomfatterblant annetuttak av mineralskel øsmasser(leire, silt, sand,grus,stein,blokk).
Det er avsattet områdei gjeldendeplan.
Eksisterendemassetakvidereføressom fremtidig næringsbebyggelse
etter at massetaketer ferdig utnyttet.

4.2.7 Næringsbebyggelse (1300)
Formåletomfatterindustri-, håndverks-og lagervirksomheti tillegg til kontor somer bebyggelsesom nyttestil
administrasjon,merkantilservice-og tjenesteyting(privat), konsulentbedriftero.l. samthotell og bevertning.Det
omfatterikke forretningog tjenesteyting(offentlig).
Eksisterendearealpå Verkjesmyraer utbygdog brukestil lagervirksomhet.Høydenmellom massetakog
Verkjesmyraligger som næringi eksisterendeplan og videreføressom AN1. Det er derfor lite tilgjengelige
næringsarealer
ledig i Enodd.Det er ikke dokumente
rt behovfor næringsarealper i dag,menved å tilr ettelegge
arealer det fremtidig ønskeom utvikling.
Lagerbygningerved Verkjesmyra(AN1)er omdefinertf ra industri i gjeldendeplan til næringsbebyggelse.
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Tabell 8: Nytt områdetil næringsbebyggelse
Område–
Sted
Areal
Kommentar
ID
(daa)
AN-F1
Massetak 8,8
Areal ved veien,deler av arealet er i eksisterendeplan avsatttil
industri
AN-F2
Massetak 14,4

4.2.8 Idrettsanlegg (1400)
Omfatteranleggsom skibakker,stadioner,skytebane
r og lignende.Skiarena(ID3)og idrettsanleggi sentrum
(ID2) videreføresi planutkast.Skytebaneer allerede etablert,mentidligere ikke avsatti plan. Det ansesikke å
værebehovfor ytterligerenye områderi planperioden.
Tabell 9: Eksisterendeetableringer,mennyearealformål inn i kommunedelplan.
Område– ID Sted
Areal (daa) Kommentar
ID1
SkytebaneKrigsvoll 16,3
Etablertskytebane,ti dligereikke avsatti plan

4.2.9 Andre typer bebyggelse og anlegg (1500)
Omfatterkommunaltekniskeanleggsom vann- og avløpsanlegg,støyvoller,massedeponier
og lignende.
Dettegjelder vann-og avløpsanleggsom alleredeer etablertog godkjent,mensom ikke tidligere har vært avsatt
i kommunedelplan.Det ansesikke behovfor nye anlegg i planperioden.
Budal vannverker privat. Peri dager ABA4 hovedvannkilde. Vannetpumpesherfratil høydebasseng
ABA5 og
videretil de husstanderi Enodd. Det foreliggeri ngenetablerteklausuleringssoner
i forbindelsemedvannverket
(ABA4). Det leggesnå hensynssone
rundt anleggene.
Kommunenhar på nåværendetidspunktikke tilgang eller kunnskapom kapasitetpå drikkevanni Enodd
vannverk.
Det foreligger per i dagingenregistreringerav grunnvannsressurser.
Tabell 10: Eksisterendeetableringer,mennyearealformål inn i kommunedelplan.
Område– Sted
Areal (daa) Kommentar
ID
ABA1
Kloakkrenseanlegg
ENA
2,5
Nytt renseanleggutbygd, menikke lagt inn i kart
ABA2
EtablertboligområdeNord for 0,6
Gammeltvannreservoarsom brukesav brannvesen
idrettsanleggi
ved for eksempelspyling, brannog lignende.
ABA3
Kloakk pumpestasjon
0,08
Etablertanlegg
ABA4
Hovedvannkilde
6 m²
Etablertanlegg
brønnhus
ABA5
Høydebasseng
0,6
Etablertanlegg
ABA6
Reservevannbrønn
18 m²
Etablertanlegg
brønn

4.2.10 Grav og urnelund(1700)
Grav- og urnelunderomfatterkirkegårderog offentlige gravplassersom går inn underlov om kirkegårder. Det
omfatterogsågravplasserfor trossamfunnutenomden norskekirke.
Det er avsattareali eksisterendekommunedelplanf or Enodd.I henholdtil prognoserer det ikke et behov for
ytterligereutvidelsei planperioden.
Område– ID
GU-1

15

Sted
Areal (daa) Kommentar
Budal kirke og kirkegård 8
Ligger i eksisterendekommunedelplan
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4.3 Samferdsel og teknisk infrastruktur, PBL. § 11- 7 nr. 2
Brukesfor å fastleggearealerfor eksisterendeog nye samferdselsanlegg
og teknisk infrastruktur.Omfatter veier,
broer,jernbaner,gang-og sykkelvegerosv.

4.3.1 Veg (1122 og 1125)
Veg er vist medsamferdselslinjeog omfattertrafikksystemherunderoverordnetnett for kjøreveger,fortau og
lignende.
Planforslagetviser fylkesvei gjennomEnoddsom følger veglinje/eiendomsgrense.
Der hvor vegenblir li ggende
mellom to arealformål,ligger formålsgrenseni midten av veien.
Det er avsatten ny veitrasei planforslaget.Dette gjeldervei til Budal bo- og dagsenter,brannstasj
on, coop,bolig
osv. Denneer ikke konsekvensutredet,da det er en flytting/koordineringav en eksisterendetrase.Det forutsettes
imidlertid at eksisterendetraseopphører.

4.3.2 Gang- og sykkelveg (1130)
Gang-og sykkelveier vist medsamferdselslinje.Det er ikke avsattnye traseeri planforslaget.Eksisterende
gang-og sykkelveiavsluttesved avslutningboligområdeB2 vestoverog til og medavkjøringP-F1 østover.
Det leggestil rette for at eksisterendegang-og sykkelvegforbi skole/barnehage
forlengesfrem til
kollektivknutepunkt.Viser til vurderinginnspill samt bestemmelser
og retningslinjer.

4.3.3. Turveg/Tur drag (1140)
Etablertestier og turveieri områdeter lagt inn som samferdselslinjeturveg.Dette gjelder trasefor gamle
lysløypeved idrettsanleggi sentrumsamttrasetil gapahuksørvestfor skiarena.

4.3.4 Kollektivknutepunkt

(2070)

Omfatterbusstasjonog holdeplasser.Etablertholdeplassmedrundkjøringfor bussog bil for avhentingog
leveringav skolebarn.Områdeter i eksisterendeplan avsatttil forretningog offentlig tjenesteyting og er derfor
ikke konsekvensutredet.

4.3.5 Parkering (2080)
Omfatterinnfartsparkeringer,parkeringsanlegg
osv. som er åpenfor allmennheten.
Parkeringer i det storeog hele uproblematiski sentrum. Med ny og bedrearronderingi forbindelsemed
eksisterendeparkeringsplasser
er det beregnetat det kan væreplasstil ca. 160 biler (SVVs håndbok:2,5*5 m
med7m for å svingesegut). Detteforutsetterat parkeringsplassene
utnyttespå en optimal måte.(Parkering ved
skiarenakommeri tillegg). Ny parkeringved kirke (P-F1)tilretteleggeri tillegg for ca. 40-45biler.
Til sammenutgjør detteca. 200 parkeringsplasser
i Enodd.Dette antaså væretilstrekkelig i kommende
planperiode.
Tabell 11:Eksisterende,nyeeller utvidedeområdertil parkering i planforslaget
Område- Sted
Areal
Kommentar
ID
(daa)
P1
Budal kirke
0,5
Eksisterende
P2
Coop
1,6
Utvidelseav eksisterende
P3
Idrettsanlegg 3,3
Utvidelseav eksisterende.
I praksishar storedeler av områdeværtbrukt
til parkering,mendet har ikke værtavsatti plankartet
P4
Skiarena
1,6
Eksisterende,menikke avsatti vedtatt plankart
P-F1
Budal kirke
1,4
Ny parkering.Viser til konsekvensutredning.
øst
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4.4 Grønnstruktur, PBL.§ 11-3 nr. 3
Brukestil å angi sammenhengende,
vegetasjonspreged
e eller tilnærmetsammenhengende
vegetasjonspregede
områder.

4.4.1 Grønnstruktur (3000)
I planforslageter det avsattarealtil grønnstruktur somen naturlig buffersonemot Enaog Bua. I utgangspunktet
går grønnstrukturen50 meterut på hver side av vannstrengen.Dette kan varierenoeut i fra eksisterendeinngrep
somvei, bebyggelseosv.
Det er videre lagt inn grønnstruktursom buffersonemellom eksisterendeog fremtidig næringsbebyggelse
.
Grønnstrukturenangir et naturlig skille (høydeforskjell) og skaper«rom»i et fremtidig størrenæringsområde.
TAS UT
Tabell 12: Nyeområderfor grønnstrukturi planforslaget
Område-ID Sted
Areal (daa) Kommentar
G1
Elver
408,8
G2
Næringsområde 3,6
TAS UT

4.4.2 Park (3050)
Omfatterarealersom medblant annetbeplantninger tilrettelagt for allmennheten.
Det er lagt inn et nytt parkområdei sentrum.Parken er tilrettelagtblant annetmedtankepå å væreet blikkfang,
en «lomme»og en naturlig avgrensningav etableringav ny vei inn i et ellers utbygdsentrumi sentrum.

Tabell 13: Nyeområderfor park i planforslaget
Område-ID Sted Areal (daa) Kommentar
GP
Coop 0,14 daa
Nytt områdepå eksisterendeparkeringsplass

4.5 landbruks-, natur og frilufts formål samt reind rift, PBL. § 11-7 nr. 5
Omfatterområdersomskal nytteseller sikrestil l andbruksproduksjon,
herunderjordbruk, skogbrukog reindrift
og/ellersom skal bli liggendesom naturområder,herunderområdermedspesiellbetydningfor landbruket.

4.5.1 LNF(R)-område for nødvendige tiltak for landb ruk og reindrift og gårdstilknyttet
næringsbebyggelse basert på gårdens ressursgrunnlag (5100)
Omfatterområdersomskal brukeseller sikrestil j ord- og skogbruk.Alle områdersom
ikke er disponerttil andrearealformåler vist som LNF(R)-område.Detteer landbruksområder
av ulik karakter
bådepå innmarkog i utmark.Deler av LNF(R)-områdene omfattesi tillegg av ulike hensynssoner.

4.5.2 Spredt fritidsbebyggelse (5220)
I eksisterendekommunedelplaner storeområderlangs innfartsveienetil Enoddavsatttil LNF 4 (E, F og G) –
spredtbolig-, erverv og fritidsbebyggelse.Detteer områdersomdelvis ligger i bratt terreng,landbruksområder,
arealernedmot Bua sombådeer flom- og skredutsat
t osv. og som ikke har værtattraktivefor utbygging i
planperioden.Totalt er ca. 2149 daa(tidligere avsatt til bolig-, ervervog fritidsbebyggelse)tatt ut fra gjeldende
plan og vist som LNF (R) – formål. Deler av eksisterendeLNF (R) 4G videreføressom SF-F1(112daa)–
fremtidig spredtfritidsbebyggelse.

4.6 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende vassdrag med tilhørende strandsone,
PBL. §11-7 nr. 6
Omfatteri detteplanforslagetelver, bekker,innsjøer og andrevannsamlingermedkontinuerligtilløp (vassdrag).
Det omfatterogsågrunnvannet,for eksempelfor å sikre drikkevannskilder.
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4.6.1 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørend e strandsone (6001)
Detteer et genereltformål der alle underformålstår likt. Ingenformål er i utgangpunktet
prioritert, og ingenformål er utelukket.Omfatterher elveneEnaog Bua.

5. HENSYNSSONER
En hensynssone
bestårav kartfestetinformasjonsom angir hensynog forhold som gir seggjeldendei sonen.
Hovedkategorienskal angisi kartet,i tillegg presisereshvilke hensyneller forhold som gjør seggjeldendei
sonen.
Kun de viktigste hensynssonene
er inntatt i plankartet og visesmedskravur.Bakgrunnsdatafor
de ulike soneneer i enkeltetilfeller hentetfra digitale kartløsninger,og dissemå konsulteresved saksbehandling
for å sikre at endringerfangesopp.
De flestehensynssonene
ligger i LNF(R)-områdene.Hensynssonene
gjeldersom grunnlagfor utarbeidelseav
nye reguleringsplaner.

5.1 Sikrings- støy og faresoner, PBL. § 11-8 boksta v a
For å øke lesbarhetenav planener ikke alle faresonenevist på plankartet.Det visestil karttjeneste
r på nett.

5.1.1 Drikkevann (120)
Soneneomfattersikringsområderrundt drikkevannskilder. Det er lagt 200 metermedhensynssone
rundt
hovedvannkilde(ABA4), 100 (ABA6) meterrundt reservevannbrønnog 30 meterut forbi høydebasseng
(ABA5).
Tabell 14: Nyehensynssoner
drikkevann
SoneID Sted
Hensyn
H120_1 Hovedvannkilde Sikringssone
H120_2 Høydebasseng
Sikringssone
H120_3 Reservevannkilde Sikringssone

5.1.2 Ras- og skredfare (310)
Alle områderavsatttil bolig- og fritidsbebyggelse
, bådeeksisterendeog fremtidigeer
gjennomgåttmedtankepå skredfare,herundersnøskred, steinsprangog jord- og flomskred.
Ingenav byggeområdeneberøreraktsomhetsområder
f or skredhendelser.
Aktsomhetsområder
for ras- og skreder vist i plankartet(Kilde: NVEskarttjenesteatlas.nve.no).

5.1.3 Flomfare (320)
Det er ikke utarbeidetflomsonekartfor Enodd.Terrengformasjonerog lokalkunnskaptilsier at detteer et lite
aktuelttemaper i dag.

5.1.4 Skytebane (360)
Skytebanen(ID1) foreslåsvist i plan som hensynsso
ne skytebane.
Tabell 15: Ny hensynssone
skytebane
SoneID Sted
Hensyn
H360_1 Krigsvoll skytebane Skytebane
H360_2 Idrettsanlegg
Skytebaneskiskyting

5.2 Sonemed særlig hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller
bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø med angive lse av interesse, PBL. § 11-8 bokstav c
5.2.1 Bevaring kulturmiljø (570)
Omfatterkulturlandskapog kulturmiljø. Budal stavkirke ble bygd i 1754.I forbindelsemedkirka ligger det flere
«signalbygg»som er identitetsskapende
for Enoddog disseer det ønskeligat hensyntas fremover.
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Tabell16: Hensynssone
bevaringkulturmiljø
SoneID Sted
Hensyn
H570
Bebyggelserundt kirke Bevaringkulturmiljø
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5 HOVEDPRINSIPPERFORUTARBEIDELSEAV KART
Formålsgrenser
leggesi eiendomsgrenser,
markslagsg
rensereller koter (i nevnteprioriterterekkefølge). Dersom
detteer unaturliger det brukt skjønnut fra kjent lokalkunnskap.
For bebyggelseog anleggskal i utgangspunkteteiendomsgrensene
følgessom grensetil arealformål.Dersom
formålenemøtesi en veg er det midtlinjen somdanner grensen.Fradelteboligtomter/enkelttomtermeden
størrelsepå 1 – 2 daavisessombolig. Størretomter visessom LNF. Tomtersom er fradelt, menikke har
bebyggelsevisessom LNF.
Vegformål:fylkesvegvisessom veglinje. Kommunaleveier visesikke, meninngåri andrearealformål.Der hvor
vegenblir liggendemellom to arealformålskal formålsgrensenligge i midtenav veien.Alle vegerskal være
gjennomgående
(bekkenegår i rør undervegen)slik at vegformåletskal vises,og ikke naturområder
Markslagsgrensen
skal væreretningsgivendefor skille arealformålenegrønnstrukturog landbruk.
Markslagsgrensen
skal væreretningsgivendefor et belte medgrønnstrukturlangsvernavassdrag..Langs
vassdragellersskal markslagsgrensen
følgessom et utgangspunkt.LangsEnaog Bua, medmegetbratt terreng
ned mot vassdragetskal det væregrønnstrukturca. 50. metertil hver side.
Lysløypetraseerleggessom idrettsanleggmed10. meters bredde.
Registrerte/kjentemassetakvisesi plankartetmed en fremtidig ytre avgrensing.
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Innkomne høringsmerknader,sammendragog rådmannensvurdering
Vedlegghøringsmerknader
er et vedleggtil kommuned
elplanEnodd 2016- 2028
Høringsperioden
var i perioden21.09.2015
– 05.11.2
015.

Vedtatt i kommunestyret……..
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Leser veiledning
Vedleggetgir en kort oversiktog oppsummering
av innkomnehøringsmerknader
og rådmannens
vurderingav dissesamtanbefalingtil NPM – utvalget.Det er
kommetinn 14 merknaderinnenfristen.Alle merknadenetil arealdelen
er listetopp i tabellenunder.Rådmannen
har kommentertmerknadene
kort. Merknadene kommeri følgenderekkefølge:
• Statlige/offentlig
• Grunneiere,innbygger,næringsliv,lag,organisasjo
ner osv.
• Internemerknader
Rådmannens
anbefalinger synliggjortmedfargedekryss,medfølgendefargekode:
Høringsmerknader
sområdmannenhar anbefaltå innarbeidei arealdelen
Høringsmerknader
sområdmannenikke har anbefaltå innarbeidei arealdelen
Høringsmerknader
somer anbefaltivaretattpå andremåter,somalleredeer ivaretatti gjeldendeplaner ellersomdelviser innarbeidet.
Enkelteav merknadene
er det ikke knyttetnoenanbefalingertil.
Følgendeforkortelserkanværebrukt:
•
•

Konsekvensutredning
– KU
Kommunedelplan
Støren- KDP Enodd

•

Dok. Nr – hvert innspillhar fått ett nummer.Tallet etterbindestreker arkivnummersom det er registrert på i ephorte.

Dette vedleggetmåleses/sesi sammenheng
medfølgendedokumenter:
•
•
•
•

VedleggPlanbeskrivelse
VedleggPlanbestemmelser
VedleggKonsekvensutredning
VedleggROS– analyse
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Dok.nr. Avsender
Gnr./bnr

Sammendrag
av merknad/innspill

Rådmannens
vurderingerog anbefalinger

Regionalemyndigheter:
1/-46

Sør– Trøndelag
Fylkeskommune
(FK)

FK har ingenavgjørende
merknadertil
Tastil orientering
planen.Ingenvilkår for egengodkjenning.

2/47/1

Fylkesmannen
i
Sør-Trøndelag
(FM)

Barnog unge,sosialog helse:positivtmed
medvirkning.Positivtmedforlengelseav
gang-og sykkelvei.
Landbruk:FM sluttersegtil kommunens
vurderingernår det gjelderlandbruksjord.
Spredtbebyggelse
er redusertog lokaliseringskriterierer etablert.Det er positivt
medfortetting.
Miljøvern:
Støy- Kommunenhar ansvaretfor å inkludereog synliggjørestøysonekart
i kommuneplanen.
Det bør leggestil grunnretningslinjerfor eksisterende
skytebaner
i
planområdet.

Tastil orientering
Tastil orientering

Tastil etterretning.Det visestil ny retningslinje under
pkt. 2.1.6.

Støybør innarbeidesi planeni form av
Tastil etterretning.Det er inkurieat bestemmelse
på
hensynssoner
jfr. Plan-og bygningslovens støyog forurensetgrunnikke er tatt med.Det vises til
§ 11-8a.Det kanogsåinnarbeidesen gene- ny bestemmelse
1.6.5.
rell støybestemmelse
etterplan-og bygningsloven§11-9 pkt.6.
Forurensetgrunn– Det bør innarbeidesen Tastil etterretning.Det visestil ny bestemmelse
i pkt.
bestemmelse
somsetterkrav til grunnun- 1.4c.
dersøkelse
vedtiltak i områderhvor det er
grunntil å tro at det kanværeforurensingi
3
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Anbefaling Vedtak2. g.
rådmannen behandling

grunnen.Hvis mistankenbekreftesskaldet
utarbeidestiltaksplanfor området.
Kantvegetasjon
langsvassdrag
– Det bør
innarbeideset krav i bestemmelsenes
pkt.
1.6.3om et vegetasjonsbelte
på minimum
20 meterlangsvannog vassdrag,
somi
bestemmelsenes
pkt. 1.5a

Tastil etterretning.

Reindrift– ingenmerknad

Tastil orientering.

Samfunnssikkerhet
– aktuelleaktsomhetsområderbør markeresi plankartet,jfr.
Plan-og bygningslovens
§ 4-3.

I forbindelsemedtidligerekommuneplanarbeid
har
det værtvurdertsomikke hensiktsmessig
å legge
inn nevntehensynssoner
i kartetpå grunnav
mangeaktuelleområder,og at detteville være
svekkendefor lesbarheten
i kartet.Dette er vurdert
på nytt for Enodd,og i og medat det her omfatter
få hensynssoner
anbefalerRådmannen
at dettelikevelleggesinn.

Universellutforming– Fylkeskommunen Tastil orientering
vil heretteruttalesegi slikesakerfremover.

2/47/3

Mattilsynet

Det er positivtog et viktig grepat drikkevannblir vist som hensynssone.

Tastil orientering

Registrertegrunnvannsressurser
blir ikke
berørt.

4
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2/47/4

Jernbaneverket

Ingenmerknader

Tastil orientering

2/47/5

Norgesvassdrags- Ingenmerknader
og energidirektorat
(NVE)

Tastil orientering

2/48

StatensVegvesen
(SVV)

Anbefalerat det tasinn en bestemmelse Tastil etterretning.Visertil dok. 2/47/1.
som visertil «retningslinje
for behandling
av støyi arealplanlegging,
T-1442/2012,og
somsikrerat det blir utført støyvurderingi
fremtidigeenkeltsaker
og reguleringsplaner.
Navngivingav kollektivknutepunktmå
samsvare
i reguleringsplankart
og tilhørende bestemmelser.

Inkurie.Tastil etterretning.

Grunneiere,innbygger, næringsliv, lag, organisasjoner osv.
Dok.nr. Avsender
Gnr./bnr

Sammendrag
av merknad/innspill

Rådmannens
vurderingerog anbefalinger

3/40

P3- Ber om at del av områdeP3 (181/3)
endrestil Sentrumsformål,
dadet er godt
egnettil bebyggelse.
Det er ikke behovfor
offentlig parkeringsareal
her ettersom
kommunenikke er interesserti å erverve
arealettil parkering.Vi harikke behovfor
privat parkeringsplass.

Intensjonenmedoverordnetplanlegginger at det ikke
skalreguleresetterprivateinteresserog eiendoms
grenser,menat ting skalsesi sammenheng
til det beste for
utvikling av lokalsamfunnet
som helhet.Områdeter nå
homogenisertog det visestil planbestemmelse
2.2.3for
videreutvikling.Etter en samletvurderingfor tettstedet
er det vurdertat det foreliggeret behovfor parkering i
forbindelsemedsamfunnshus,
skole,barnehage
og
idrettsanlegg.

AN-F2 – Ber om at AN-F2 utvidesmot
sørog østfor å ivaretanæringsinteresser.
G2 – må endrestil næringsområde,
LNF
og fritidsbebyggelse
(eksisterende
tomt).

I planforslageter det nå tilrettelagtfor 23,2daafremtidig næringsareal.
Det er ikke per i daget dokumentert
behovfor mer næringsareal
og det anbefalesderfor ikke
en utvidelseøstover.Det anbefalesdessutenat det er
en «buffer»mellomnæringsområde
og fremtidigområ-

SisselEnodd og
Martin Solberg
(181/3)

5
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Anbefaling Vedtak2. g.
rådmannen behandling

de for utbygging.
Etter en nærmerevurderinger det imidlertidhensiktsmessigat områdetsomi høringsforslaget
liggersomG2
tilbakeføressomarealtil næring,slik at vi får et helhetlig næringsområde
der AN1 og ANF 1 og 2 blir et
sammenhengende
næringsområde.
Pågrunnav stor
tilgangpå friområdernærtopp til tettstedetvil det være
mindrebehovfor grønnstrukturher.Det anbefalesikke
en oppdelingav arealetslik innspilletforeslår,da det
vurderessomlite fremtidsrettetå deleopp området
ytterligere.
G1 – Ber om at områdeG1 langsEna og
Buaendrestil LNF-område.Menerat det
ikke vil væreriktig å settetil sidelandbruksinteressene
her.

4/44

Marit Thonstadog
Arvid Hårsaker
(181/30)

5/43

JensStorli (181/2,
181/8)

I stedetfor LNF medhensynssone,
har rådmannen
konsekventvalgtformåletgrønnstrukturi forbindelse
medvernavassdrag
i overordnetplanleggingBakgrunnen er hensynettil naturmiljøetlangsvassdragene.
Formåleter likevelikke til hinderfor at vanligskogskjøtsel,uttak av vedtil vedproduksjonog enkeltilretteleggingfor allmennferdselog friluftsliv. Det anbefales
derfor at formåletvidereføressomgrønnstruktur.

Vi ønskeringenbegrensninger
på vår fritidsboligog vi vil fortsetteå utvikleden
videre.

Områdetdet visestil har formål somindustrii gjeldende kommunedelplan
fra 2002.Etter en nærmerevurdering anbefalerrådmannenat arealettilbakeførestil næringsareal,
for å opprettholdmestmuligsammenheng
endestrukturer.Det gjøresoppmerksompå at dagens
bruk av fritidsboligenikke forringes.
Sefor øvrigdok. 3/40.
KBA-F1 – områdetbør utvidesøstover
Arealetsomer avsatter på 45 daa.Arealetmellomdyrhelt ned til innmark.Slik det nå liggerer
ka markog byggeområde
er vurdertsomen buffer
det såliten avstandi mellombyggeområde mellomgårdsbebyggelsen,
dyrkamarkog fremtidig
og dyrkamarkat det ikke har noenpraktisk byggeområde.
Det anbefales
derfor at dennebufferen
verdi.
videreføressomLNF – formål.

6
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I tilleggliggeren eksisterende
hyttei dette
områdesomnå har behovfor utvidelseog
derfor skulleværtmedi planområde.
Ved utvidelseav planområdekommeren
hytte underplanlegginginnenforplanområdet,sørfor boligfeltog vestfor veien.
Det er ønskeligat det opprettesnytt område fritidsboligerher.Områdetkanerstatte
delerav områdeøstfor veien(somogså
liggerpå min eiendom).

Styretsluttersegenstemmigtil planen.
Flerbrukshusets
interesserer ivaretatt.

Bygningendet visestil er ikke registrerti matrikkelenog
hellerikke fradelt.Dette er likevelen eksisteren
de fritidsboligog det anbefales
derfor at områdetutvides slik
at denneblir medi formåletfor byggeområde.
Visertil planbeskrivelse
3.1.1kombinertbebyggels
e
bolig/fritid. Områdetdet visestil er vurdertopp i mot
arealetsom nå liggerinne i planforslaget.
Området
KBA – F2 er prioritert på grunnav at områdeter østvendt,det er etablertvei inn i området,vannledni
ng er
etablertnærtinn til områdetog at det liggernoenærmereeksisterende
boligområdeog sentrumennområde
vestfor veien.
Angåendehytteunderplanleggingkanvi ikke seat det
er registrertnoepå dettei vårt arkiv.
Tastil orientering.

5/42

BudalFlerbruks
husAS v/Styret

6/38

BudalSanitetsfore- Budalsanitetsforening
reagererpå at det i
ning v/Bente Kaa- planutkastikke er avsattarealtil utvidelse
senEnlid
av bo- og dagsenteri Budal.Begrunnelsen
liggeri at det ikke liggerføringeri gjeldende pleie-og omsorgsplan
om at det ikke
skalbyggesflereomsorgsplasser
i Budal.

Befolkningsprognoser
viserat andeleneldrei kommunen er økendei kommendeplanperiode,mensålenge
gjeldendepolitisk vedtatteplanerom at utvidelseikke
skalskjei Enodd måRådmannen
forholdesegtil dette.

Nå har det værtvalg.Pleieog omsorgsplanen skalopp på nytt, og vi vet at det vil bli
behovfor flereplassertil eldremedet
omsorgsbehov
i årenesomkommer.Derfor menervi det måsettesav arealtil mulig
utvidelseav Budalbo- og dagsenter.

Angåendefremtidigrevisjonav pleie-og omsorgspla
nen vil planstrategibli fremlagtfor Kommunestyretfør
sommeren2016.Eventuellrevisjonav planenvil vedtas
her.
Det anbefalesderfor ikke at innspillettasinn i planeni
denneomgang.

7
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7/45

8/49

BudalIL v/Olav
Storli

BudalIL har ønskeom at arealetmellom
skistadionog de tre boligenenord for stadion blir regulerttil idrettsformål.Da med
tankepå eventuellfremtidigutvidelseav
stadion.

Budalbygdeutvik- Det er ønskeligat bygdesymbolet
(forstørling v/Ingebrigt
ret budalsstol)skalplasseres
på tomtatil
Dragset
butikken,menrett foran butikken.

Peri dagforeliggeren reservevannkilde
i områdedet
visestil. Det er lagthensynssone
(100meter)på hver
sideav anleggetetterkrav fra Mattilsynet.Pkt. 3.1.2.i
planbestemmelsene
viserat nyetiltak ikke måigangsettesinnenhensynssone
her på grunnav registrertdrikkevannskilde.
Det er uklarthvorvidt reservevannkil
de
som er registrerther nå brukessomdrikkevanneller
ikke,mendet foreliggerper i dagingendokumentas
jon
på det motsatte.
Det anbefalesderfor at arealtil ID3 ikke utvidesnordover i denneomgang.
Ved å plasserebygdesymbolet
inn undersentrumsformåletvil arealavsatttil parkområdekunneutvikles med
tankepå grønnlungei sentrumog somet avgrenset
skillemellomvei og etablertparkering.Det anbefa
lesat
innspilletimøtekommes.

Interne innspill
Dok.nr. Avsender
Gnr./bnr

Sammendrag
av merknad/innspill

Rådmannens
vurderingerog anbefalinger

9/39

Budaloppvekstønskerat skolegården
skal
værebil- og parkeringsfriheledøgnet.

Asfalterteflater måkunnebenyttesutenomskoletiden,
ogsåi og medat detteer en kombinasjonav skole/barnehageog samfunnshus.
Det anbefales
derfor
ikke at arealetstengesfor parkeringutenomskoletiden.

Det er ønskeligmedparkeringsplasser
for
ansatteog besøkende
på tilstelningeri samfunnshuset.Parkeringsplasser
til ansatte
bør ha tilgangtil strøm;ladepunkttil elbiler
og motor varmere.

Parkeringer i ivaretatti plan.Det visestil bestemmelser
Parkering2.2.3– områdeP3.

EnhetslederBudal
Oppvekstv/Odd
Arne Haugen

Angåendeladepunktertil elbilerog motor varmere
detteikke en kommunaloppgave.

Trafikksikkerhet:sikkeradkomstfor eleve- Trafikksikkerheten
reguleresviderei sektorlovgivn
ingne fra skolegården
til fotballplassen.
en.
8
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Anbefaling Vedtak2. g.
rådmannen behandling

Områdetøstfor skolen,merketmedsentrumsformål,bør tilrettelegges
for barnog
ungetil forskjelligeaktivitetersomfor
eksempelsykkelløype,
skateboardrampe
etc.

Områdetdet visestil er avsatttil sentrumsformål
(bolig,
forretningog tjenesteyting)
medtankepå å gjøre
Enodd mer attraktivtsomtettsted/sentrum.Arealet
liggermidt i sentrumog er det enesteområdet(som
ikke er dyrkamark)somfortsatter ubebygd.Det anbefalesderfor at sentrumsformålet
videreføresog at hensynettil barn-og ungemåvike i denneomgang.

I områdetder gammellysløypa
gikk,sør-øst Etablertsti/turvegi gammellysløypa
er ivaretatti plafor fotballbanener det ønskeligmedoppnen.Angåendevidereutviklingav områdetmå dette
arbeidelse
av sti, medfaktatavlerog muavtalesmellomBudaloppvekstog grunneier.
ligheterfor aktiviteter.GrunneierJens
Storli.
Ved forlengelseav fortau forbi skolegården Dette er en aktuellproblemstilling.Forlengelse
og flytmå veienflyttesøstover.Skolegården
blir
ting av vegmå håndteresi fremtidigdetaljreguleri
ng.
for liten og smalhvis mantar av skolegårdentil fortau.

9
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Rådmannen har gjort følgende endringer i planutkast :
Alle endringer er for øvrig merket rødt i dokumentene det er vist til under.
Bestemmelser:
Planbestemmelser
er endret/justerti henholdtil fagligeanbefalinger
fra Fylkesmannen
og Statensvegvesen(støy,forurensetgrunn,vegetasjonsbelte
vassdrag).
Bestemmelse
2.3.2Park– ordlydener endret
Endringrekkefølgebestemmelser
1.4c og 1.4f.
Bestemmelse
park2.3.2
Bestemmelse
2.2.4gang-og sykkelvei
Bestemmelse
2.1.3a– ordlydenendrestil fordel for forstørretbudalsstol
Justeringbestemmelser
for forlengelsegang-og sykkelveiforbi skole/samfunnshus
Kart:
Hensynssoner
for aktsomhetssoner
rasog skredlegge
s inn
G2 tilbakeføresAN1
KBA-F1 utvidestil å omfattefritidsbolig
Planbeskrivelse:
G2 tasut videreføressomAN1
Endretformuleringi pkt. 4.2.4og pkt.4.4.2
Konsekvensutredning:
Ingenendringer

10
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Kommunedelplan Enodd
Midtre Gauldal kommune 2016 – 2028
INNSPILL, KONSEKVENSUTREDNINGER OG ROS-ANALYSE
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1 BAKGRUNN OG BESKRIVELSE
Kommuneplanen er utarbeidet med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) kap. 11, Kommuneplan. I dette
dokumentet beskrives innspill innkommet i forbindelse med høring av planprogrammet, folkemøter og annen
kontakt med kommunen i forkant av planarbeidet. For hvert nytt område foreslått avsatt til byggeområde i
kommuneplanen eller der arealbruken er vesentlig endret er det foretatt en overordnet konsekvensutredning.
Konsekvensutredningene beskriver virkninger for miljø og samfunn av de foreslåtte endringene. Konsekvensene
er utredet for enkeltområder og for planen som helhet. Metodikken er beskrevet i Miljødepartementets veileder
T-1493 Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel.
Følgende formål er konsekvens utredet:
Bebyggelse og anlegg:
- Kombinert bebyggelse og anlegg – bolig/fritid
- Næringsbebyggelse
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:
- Parkering
Landbruks., natur- og frilufts formål samt reindrift (LNF (R)):
- Spredt fritidsbebyggelse
Konsekvens er i hver utredning vist med fargekoder:
Ingen eller små negative konsekvenser
Middels negative konsekvenser
Store eller svært store konsekvenser
Konsekvensutredningen tar utgangspunkt i tilgjengelige kartdata, samt annen kjent informasjon. I tråd med
planprogrammet er alle tema i tabell 1 utredet.
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Tabell 1 Utredningstema

Tema og kilde

Vurdert
Miljø

Landbruk

Nedbygging av fulldyrka og overflatedyrka mark, innmarksbeite og produktivt
skogareal.
Eventuelle driftsmessige konsekvenser.
Biologisk mangfold, viltforekomster, områder vernet etter naturvernloven,
vernede vassdrag

skogoglandskap.no
Naturmangfold
naturbase.no
Temakart vilt
Kulturminner og
kulturmiljø
Askeladden.ra.no og
Landskap
skogoglandskap.no
www.norgeibilder.no
Forurensing og støy
Energi og klima

I hvilken grad påvirkes kulturminner og kulturmiljø

Konsekvenser for landskapet, visuelt sårbart eller spesielt eksponert areal, visuelle
landskapsverdier
I hvilke grad tiltaket påvirker miljø og samfunn
I hvilken grad tiltaket påvirker energibruken lokalt.

Samfunn
Barn og unges
oppvekstvilkår
Folkehelse og friluftsliv

Samfunnssikkerhet
kart.nve.no - skredatlas
Infrastruktur
Offentlig tjenesteyting

4

Hvordan tiltaket vil påvirke hensynet til barn og unge og
tilgang til lekeområder
I hvilken grad tiltaket ivaretar muligheter for friluftsliv og
rekreasjon i nærområdet, direkte fra bolig og i områdene
rundt tiltaket, samt i hvilken grad tiltaket medfører støy, støv og annen
forurensning.
Hvordan tiltaket påvirker samfunnssikkerhet.
Hvordan tiltaket utnytter eksisterende infrastruktur og behov for ny.
I hvilken grad tiltaket påvirker lokalt behov for tjenester
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2 INNSPILL
2. 1 Innspill fra sektormyndigheter
Sektormyndighetenes innspill til planprogrammet og vurdering av disse er oppsummert i tabell 2. Dette er i
hovedsak innspill av overordnet karakter som legger føringer for det videre planarbeidet, men ikke medfører
konsekvensutredning. Det ble laget et felles planprogram for Enodd og Singsås – Forsetmo. Alle innspillene er
derfor ikke relevante for begge planområdene.

Tabell 2 Sektormyndighetens innspill til planprogrammet
Innspill fra
Sør – Trøndelag Fylkeskommune (FK) 12.02.15
-

Påpeker behovet for å vurdere arealer til park & ride ved
holdeplasser/kollektivknutepunkt.
Forholdet til eksisterende planer bør avklares – hvilke
reguleringsplaner skal være gjeldende.
Påpeker at det kan finnes automatisk fredete kulturminner
som ikke er registrert og at det er viktig å ha med seg dette
ved alle typer utbyggingstiltak.

Vurdering
Nye arealer til parkering er avsatt i
planforslag
Viser til planbestemmelser.
Tas til orientering.

Samediggi/Sametinget 21.01.15
-

Har ingen merknader til planprogrammet. Viser til
sametingets planveileder som verktøy for å sikre grunnlaget
for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 12.03.15
-

-

-

Jord- og snøskred: Marin grense i planområdet ligger på 198
moh. Det er ikke kjent forekomster av marin leire. Det er
imidlertid kjent at det er utfordringer knyttet til
jordskredfare og siltholdige avsetninger. Det bør tas inn
krav i bestemmelsene om at det skal gjennomføres
geotekniske/skredfaglig vurdering av reell fare for
løsmasseskred i forbindelse med detaljregulering.
Flom: Planen må vise at krav til sikkerheten gitt av pbl §
28-1 imøtekommes. Det må tas inn bestemmelser om at
flomfare senest vil vurderes av fagkyndige i forbindelse
med detaljregulering.
Verna vassdrag og vannmiljø: Ena, Bua og Gaula er en del
av Gaulavassdraget og omfattes av verneplan 122/1 (del III)
fra 1986. Det bør gjøres en konkret vurdering av og
begrunnelse for bygge avstand mot vassdrag i planen.
Dersom det på dette nivået planlegges tiltak som berører
vassdragene, må konsekvensene av dette beskrives slik at de
er til minst mulig skade og ulempe for allmenne og private
interesser. NVE ber videre om at alle elver, bekker og
innsjøer identifiseres og merkes av på plankartet.

Fylkesmannen i Sør – Trøndelag (FM) 04.03.15
-

5

Landbruk og bygdeutvikling: I begge planområdene er det
dyrka areal tett opp til de mest sentrale områdene. Det er
positivt at landbruksarealene i størst mulig grad skal
ivaretas i sin helhet, og at først og fremst andre arealer skal
vurderes til utbyggingsarealer. For de enkelte
utbyggingsområdene er det viktig at følgende beskrives:
konkret arealbeslag (dekar) som følge av
utbyggingsforslaget, type jordbruksareal som berøres
(fulldyrka, overflatedyrka, innmarksbeite), jordkvalitet
(inkludert potensialet for matkorndyrking).

Tas til orientering.

Viser til planbestemmelser

Tas til orientering.

Tas til etterretning

Tas til orientering
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-

Det må gjøres en vurdering av de samlede virkningene –
herunder beskrivelse av jordbruksaktivitet, jordressurser,
arealbruksendringer og hvordan planforslaget påvirker
jordressurser i kommunen/området.
Miljøvern: Viktigheten av Gaula som verdi for tettstedet
Singsås understrekes og forutsetter at det avsettes
tilstrekkelig med vegetasjonsbelte langs vassdraget. Det
forutsettes at kommunen gjennomfører kartlegginger av det
biologiske mangfoldet der dette mangler og der mangfoldet
blir påvirket.
Boligbehovet skal vurderes med bakgrunn i
befolkningsprognoser, i tillegg til at områder avsatt til bolig
i dag skal vurderes på nytt med bakgrunn i egnethet. FM
forutsetter at det avsettes areal til bolig med bakgrunn i
behovet for planperioden.

Tas til orientering

FM vil videre ha fokus på støy, forurenset grunn,
naturmangfold og områder til nærutfart for boligområder.

Tas til orientering

-

Samfunnssikkerhet: Det er krav om at kommunen har
helhetlige ROS – analyser og at denne skal legges til grunn
for planer etter plan- og bygningsloven (pbl). FM viser
videre til DSB`s veileder «samfunnssikkerhet i
arealplanlegging».

Tas til orientering

-

Det skal i tillegg til å vurdere risiko- og sårbarhet som kan
oppstå ved endret arealbruk med dagens forutsetninger,
også vurderes hvordan fremtidige klimaendringer eventuelt
vil påvirke tiltaket.

Tas til orientering

-

Barn og unge: FM påpeker viktigheten av å involvere barnog unge i planprosessen.

Hensyntatt i planarbeidet

-

Sosial og helse: Det er viktig at folkehelserelevante temaer
som: støy, luftkvalitet/støv, forurenset grunn,
elektromagnetiske felt fra høyspent/nettstasjon/jordkabel,
trafikksikkerhetstiltak, friarealer og lekeområder og
tilgangen til større sammenhengende rekreasjonsområder
vurderes og legges vekt på.

Tas til orientering

Statens vegvesen (SVV) 04.03.15
-

SVV påpeker at det bør vurderes å ta ut tidligere avsatte
arealer til bolig dersom disse nå vurderes som uegnet eller
lite attraktive
Det anbefales at det legges inn hensynssone for
vegtrafikkstøy i kartene – det vises til SVV`s støyvarselkart
for nærmere informasjon
Det er viktig å ivareta tilbudet til myke trafikanter til og fra
sosial infrastruktur og/eller til kollektivholdeplasser i
forhold til temaet folkehelse.

Direktoratet for Mineralforvaltning (DMF) 09.03.15
-

Tas til orientering
Tas til orientering

Tas til orientering
Ikke relevant for Enodd

Jernbaneverket (JBV) 09.03.15

6

Viser til KDP Singsås – Forsetmo

DMF skal hindre nedbygging av mineralforekomster av
nasjonal eller regional betydning, samt sikre muligheter for
å utnytte disse forekomstene
DMF anbefaler at kommunen skaffer seg en oversikt over
hvor langt frem i tid eksisterende massetak og
råstoffområder dekker behovet for byggeråstoff i de aktuelle

Tas til orientering
Tas til orientering
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-

utbyggingsområdene som planlegges
I følge NGU er det registrert grus og pukk forekomster i
Enodd. Områder som er egnet for fremtidig råstoffutvinning
bør sikres i fremtidig kommunedelplaner.

Tas til orientering

Mattilsynet 27.05.15
-

-

-

-

Forhold knyttet til drikkevann er ikke kommentert i
planprogrammet. Et grunnleggende aspekt i forhold til
folkehelse, trivsel og etableringer er tilgang til drikkevann i
tilstrekkelig mengde og kvalitet
Planområdet berører direkte/indirekte kjente
drikkevannskilder med tilsigsområder – Enodd vassverk.
Det er viktig at beskyttelsen av disse (kilder, tilsigsområder
og tilhørende infrastruktur) blir ivaretatt, fortrinnsvis med
hensynssone i planverket.
Ny bolig- og fritidsbebyggelse anbefales etablert i forhold
til eksisterende infrastruktur for vann og avløp, som allerede
tilfredsstiller kvalitetskravene i drikkevannsforskriften
Det vises til «Nasjonale mål for vann og helse» (2014)
Vurdere å etablere tilstrekkelig beskyttelse av ubenyttede
grunnvannsressurser for fremtidig uttak av drikkevann
(beredskap)
Sikring av vannforsyningsanlegg slik at tilbake strømming
eller inntrengning av urene væsker, stoffer eller gasser ikke
kan finne sted ved nyetableringer

Hensyntatt i planforslag

Tas til orientering

Tas til orientering
Tas til orientering

2.2 Innspill fra andre
Innspill fra privatpersoner i folkemøter og gjennom andre kanaler er oppsummert og vurdert i tabell 3. Dette er i
hovedsak innspill vedrørende endring av arealbruk i forhold til gjeldende plan. Noen av disse innspillene utløser
behov for konsekvensutredning.
Tabell 3- Innspill til planarbeidet fra andre – referanse til konsekvensutredning uthevet

Innspill fra
Administrasjon v/enhetsleder Budal oppvekst

-

Budal oppvekst har behov for 15 -20
parkeringsplasser for ansatte.

Støren kirkelig Fellesråd v/Eli Ødegård
-

-

Det er behov for utvidelse av Budal kirkegård
i 2030.
Parkering for kirke er en mangel. Faktiske
besøkstall i 2014 var 1655 stk. I tillegg
kommer skoleklasse- og barnehagebesøk.
Det er ønskelig å tilrettelegge for økning av
besøkstall/turisme gjennom Gaula
Natursenter.

Rådmannens vurdering
Det er i planforslaget tilrettelagt for ca. 140
parkeringsplasser i tettstedet. Det antas at dette vil
være tilstrekkelig for Enodd. Det anbefales at det
eventuelt lages avtaler for ansatte parkering.
Det er per i dag 5-10 parkeringsplasser ved Enodd
kirke (nok til handicap parkering) og arealene nær
kirka er bebygd med bolig.
Budal kirke er landets eneste y-kirke hvor interiøret er
tilbakeført til sin opprinnelse med et rikt utsmykket
barokkinteriør.
Fellesrådet ønsker å tilrettelegge for mer turisme. For å
unngå økt trafikkfarlige situasjoner med
busstrafikk/biltrafikk gjennom sentrum, anses det
derfor å være et behov for en ny parkeringsplass for
buss og bil. Viser for øvrig til KU.

Helge Storli (privatperson)
-

7

Innspill om å fortsette gangveien helt ned til
busslommene med et opphøyd gangfelt.
Forlengelsen vil bli ca 70 meter. Det betyr at
veien må flyttes noen meter østover forbi

Det tilrettelegges for at gangfeltet kan fortsette ned til
busslomme i tråd med eksisterende plan. Det vises
videre til egen bestemmelse i «planbestemmelser og
retningslinjer» jfr. 1.4.e).
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-

skolen. Der er det pr i dag et dyrka område
som ikke har vært høstet de siste åtte-ti årene.
Dette vil bedre trafikksikkerheten betraktelig
forbi skolen, da barna leker tett opp til veien
både sommer og vinter.
Gangvegen har dessuten fått en ekkel
avslutning som gjør at det må sykles direkte
inn på veien eller skolegården

Idehus Refseth bygg as

-

Innspill om å tilrettelegge for fortetting/ fler
manns boliger (2 etasjer) på gjenværende
tomt i eneboligområde i Enodd

I Midtre Gauldal har det vært tradisjon for enebolig.
De siste 10 årene registreres det imidlertid en utvikling
der det stadig bygges en større andel flermannsboliger
sentralt. Det viser seg at dette også er attraktivt perifert
fra Støren.
Statlige retningslinjer (fastsatt ved kgl. Res av
26.09.14) legger særlig vekt på høy arealutnyttelse,
fortetting og transformasjon i tettstedsområder.
Planområde for Enodd består av et lite sentrum
bestående av offentlig- og privat tjenesteyting, kirke,
forretning og bolig. Utenfor selve sentrum har vi
områder for næring og enebolig.
Det antas at det er et behov for tilrettelegging av ulike
typer bolig i Budal og at dette først og fremst bør ligge
sentrumsnært. Enodd boligfelt ligger ca. 700 meter fra
selve sentrum og det antas at dette er en akseptabel
avstand fra sentrum angående fortetting.
Viser til bestemmelser (B7).

Ingebrigt Dragset på vegne av Bodil Steinsmo
og Ingeborg Enodd Indseth (grunneiere)

-

Grunneierne ønsker at eiendommen skal
benyttes til boligformål i samsvar med
foreliggende planer for Budalstunet og
kommunale godkjenninger. Viser til sak
62/12 – forhåndsvurdering av prosjektet.

Arbeidsmøte 09.04.15 og folkemøte 16.06.15

Arealet er i planforslaget avsatt til sentrumsformål
(forretning, tjenesteyting og boligbebyggelse) i
samsvar med politisk sak 62/12 (SE-F4).

-

Mer parkering i sentrum

Eksisterende parkeringsarealer er befart og vurdert. I
planforslaget er det lagt opp til bedre arrondering av
eksisterende arealer (P2 og P3). Areal til parkering ved
kirke er konsekvens utredet og foreslås tatt inn i plan
(P-F1). Med god oppmerking gir dette et grovt
overslag på ca.140 – P-plasser i tettstedet. Det antas at
det vil være tilstrekkelig for Enodd tettsted.

-

Uhensiktsmessig adkomst bo- og dagsenter,
brannstasjon, butikk

Arealet er befart og vurdert. Planforslaget foreslår en
felles adkomst til bo- og dagsenter, brannstasjon, Coop
(OTj1), samt fremtidig sentrums formål (SE-F4).
Adkomstveg er i planforslaget lagt i eiendomsgrense
mellom gbnr 181/36 og 181/1 på den ene siden og
gbnr 181/5 og 181/48 på den andre siden.

-

Boligareal til ulike typer boenheter og
blanding av enebolig/fritidsbolig

Det tilrettelegges for ulike typer bolig samt blanding
av bolig/fritid i planforslaget (SE-F1 – SE-F4, KBAF1, KBA-F2, SF-F1)
Det vises videre til KU og planbestemmelser med

8
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retningslinjer.
Det er avsatt areal til park/møteplass med mulighet for
informasjonssenter (med foreslåtte budalsstol) (GF).

-

Ønsker parkareal, møteplasser,
informasjonsplass i sentrum

-

Mangler overnattingsmuligheter

I planforslaget er det avsatt formål til
næringsbebyggelse med muligheter for etablering av
hotell eller lignende (AN-F1 og AN-F2).

-

Mer næringsareal

Areal til næring i forbindelse med massetak er
konsekvens utredet og foreslås tatt inn i plan (ANF-F1
og AN-F2).

Medvirkning barn og unge 22.04.15
Generelt ønske om:
- Bedre og bredere veier
- Økt kollektivtilbud
- Treningssenter, bedre fotballbane
- Bredere tilbud innen sport- og
fritidsaktiviteter
- Kjøpesenter
- Bedre jobbmuligheter
- Lovlige skuterløyper
- Muligheter for hest i sentrum, stallbokser,
ridebane
- Hundepark
- Parkområde i sentrum – ta vare på lavo
område ved sentrum og i lysløype

Tas til orientering

Totalt er det kommet inn 5 skriftlige innspill i tillegg til innspill på folkemøter. Som en konsekvens av dette er 6
innspill konsekvens utredet, hvorav 4 foreslås tatt inn i planforslag.

9
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3 KONSEKVENSUTREDNING AV INNSPILL
Innspillene er gruppert etter arealformål. Hvert innspill har en unik referanse som kan gjenfinnes i oversikten
over innspill.
Bebyggelse og anlegg:
- Kombinert bebyggelse og anlegg – bolig/fritid
- Næringsbebyggelse
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:
- Parkering
Landbruks., natur- og frilufts formål samt reindrift (LNF (R)):
- Spredt fritidsbebyggelse

3.1 Bebyggelse og anlegg
3.1.1 Kombinert bebyggelse bolig/fritid
Referanse
Gjeldende plan

KBA-F1
Innspill

Dagens formål:LNF (R)
Nytt formål: kombinasjon bolig/fritid
Forslagsstiller: Jens Storli
Areal: ca. 45 daa
(grunneier)/Rådmannen
Begrunnelse: Sterke signaler på idedugnad og folkemøte at det er ønskelig med tilrettelegging for kombinasjon
bolig/fritid i nærheten til Enodd sentrum.

Miljø
Landbruk
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Landskap
Forurensing/støy
Energi og klima

Skog av middels bonitet. Ca. 4,5 daa er skog av høy bonitet – ned mot
gårdsbruk i øst.
Ingen kjente registreringer
Ingen kjente registreringer
Liten eksponering mot Enodd
Må påregnes noe støy og forurensing i byggefasen
Økt energibruk som følge av utbygging. Meget sentralt i forhold til
Enodd sentrum, gang- og sykkelavstand

Samfunn
Barn og unges oppvekstsvilkår

Folkehelse
Samfunnssikkerhet
Infrastruktur

10

Idrettsanlegg med fotballbane vil være lett tilgjengelig med en avstand
på fra 100 meter til 600 meter i luftlinje. Lysløype med skiskytteranlegg
ligger ca. 600 meter unna. Det må tas hensyn for tilrettelegging av nye
områder for lek og opphold i et utbyggingsområde.
Øst og sørvendt område. Store muligheter for friluftsliv og rekreasjon i
nærmiljøet, men også i området mot seterdalene og Forollhogna
nasjonalpark.
Ingen kjente registreringer.
Åpning av nytt område for utbygging. Vannledning er etablert både øst
og vest for området (privat vannverk). Pumpestasjon er etablert i
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Kommunalt tjenestetilbud
Oppsummering
Innstilling

forbindelse med Enodd boligfelt i vest og har god kapasitet. Adkomst er
via eksisterende vei til 181/2, som per i dag går gjennom eksisterende
gårdsbruk. Det vil nok være behov for utbedring av adkomst.
Det er god kapasitet per i dag. God kapasitet på ledningsnettet.
Totalvurdering
Ingen store registrerte negative konsekvenser i området. Det er en
ulempe at adkomst går igjennom et etablert gårdstun. Det vil imidlertid
være mulig å etablere adkomst fra vest.
Området tas inn i planen

Referanse
Gjeldende plan

Innspill

Dagens formål: LNF (R)
Nytt formål: bolig/fritid
Forslagsstiller: rådmannen
Areal: ca. 55 daa
Begrunnelse: Sterke signaler på idedugnad og folkemøte at det er ønskelig med tilrettelegging av spredt
bolig/fritid i nærheten til Enodd sentrum.

Miljø
Landbruk
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Landskap
Forurensing/støy
Energi og klima

Skog av middels bonitet
Ingen kjente registreringer
Berører ikke kjente kulturminner eller verdifulle
kulturmiljøer
Allerede fritidsbebyggelse i området. Lite eksponert i
landskapet.
Økt forurensing og støy må påregnes i byggeperiode.
Økning av energibruk som følge av nye boliger. Arealet
er nordvendt

Samfunn
Barn og unges oppvekstvilkår

Folkehelse
Samfunnssikkerhet
Infrastruktur

Kommunalt tjenestetilbud

Idrettsanlegg med fotballbane og lysløype med
skiskytteranlegg er i umiddelbar nærhet. Det må tas
hensyn for tilrettelegging av nye områder for lek og
opphold i et utbyggingsområde.
Store muligheter for friluftsliv og rekreasjon i
nærmiljøet, men også i området mot seterdalene og
Forollhogna nasjonalpark.
Utløsningsområde snøskred mot Ena, øst for området
Per i dag er det 1 fritidsbolig i området. Vei går inn i
området. Vannledning er etablert inn i området (privat
vannverk). Pumpestasjon er etablert i forbindelse med
Enodd boligfelt i nordvest.
Det er god kapasitet per i dag. God kapasitet på
ledningsnettet.

Totalvurdering
Oppsummering

11

Arealet er nordvendt. En naturlig utvidelse av Enodd
boligområde sør og «fortetting» av et område med
eksisterende bebyggelse. Kulturminneområde ligger
mellom Enodd boligområde sør og utredet område.
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Arealet er likevel vurdert som mindre attraktivt enn de
andre arealene og det er ikke behov for 3 nye store
områder for utbygging.
Området tas ikke inn i planen

Innstilling

Referanse

KBA-F2

Gjeldende plan

Innspill

Dagens formål: LNF (R)
Nytt formål: bolig/fritid
Forslagsstiller: rådmannen
Areal: ca. 60 daa
Begrunnelse: Sterke signaler på idedugnad og folkemøte at det er ønskelig med tilrettelegging av spredt
bolig/fritid i nærheten til Enodd sentrum.

Miljø
Landbruk
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Landskap
Forurensing/støy
Energi og klima

Skog av middels bonitet
Ingen kjente registreringer
Berører ikke kjente kulturminner eller verdifulle kulturmiljøer
Allerede fritidsbebyggelse i området. Lite eksponert i
landskapet.
Økt forurensing og støy må påregnes i byggeperiode.
Økning av energibruk som følge av nye boliger.

Samfunn
Barn og unges oppvekstvilkår

Folkehelse
Samfunnssikkerhet
Infrastruktur

Kommunalt tjenestetilbud

Idrettsanlegg med fotballbane og lysløype med
skiskytteranlegg er i umiddelbar nærhet. Det må tas hensyn
for tilrettelegging av nye områder for lek og opphold i et
utbyggingsområde.
I hovedsak østvendt område. Store muligheter for friluftsliv og
rekreasjon i nærmiljøet, men også i området mot seterdalene
og Forollhogna nasjonalpark.
Utløsningsområde snøskred mot Ena, øst for området
Per i dag er det 2 fritidsboliger i området. Vei går inn i
området. Vannledning er etablert nært inn til området (privat
vannverk). Pumpestasjon er etablert i forbindelse med Enodd
boligfelt i nordvest.
Det er god kapasitet per i dag. God kapasitet på ledningsnettet.

Totalvurdering
Oppsummering
Innstilling

Få negative konsekvenser. En utvidelse av Enodd
boligområde og fortetting av et område hvor det er
eksisterende bebyggelse.
Området tas inn i planen

Oppsummering kombinert bebyggelse bolig/fritid:
Det er etterlyst arealer til kombinert bebyggelse bolig/fritid i Enodd. Aktuelle innspill til områder (tre områder)
er konsekvens utredet og områdene har fordeler og ulemper. Prognoser viser at befolkningsutviklingen har vært
stabil og at det har vært en tradisjon for å kombinere bolig og fritidsbebyggelse.
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Ut fra en samlet vurdering ser vi at Enodd, og i første omgang de sentrumsnære områdene, har et potensiale for
utvikling. Med bakgrunn i befolkningsutviklingen er det ikke et prekært behov, men Rådmannen mener likevel
at ved å tilrettelegge for utvikling vil dette kunne generere mer utvikling av området. Det antas imidlertid at det
vil være nok å tilrettelegge for to nye arealer for bolig/fritid første omgang og at også disse utvikles gjennom
rekkefølgebestemmelser (se bestemmelser). Rådmannen anbefaler at området nærmest sentrum utvikles først.
Hensynet til drikkevann er imidlertid ikke avklar, da det ikke har vært mulig å fremskaffe opplysninger om
kapasitet på Enodd vannverk per i dag. Dersom områdene skal utbygges må vanntilgang avklares i
reguleringsplanprosess.

3.1.2 Næringsbebyggelse
Referanse

AN-F1 og AN-F2

Gjeldende plan

Innspill

Dagens formål: LNF, Industri og
Nytt formål: fremtidig næringsbebyggelse
Massetak
Forslagsstiller: rådmannen
Areal: ca. 23,2 daa
Begrunnelse: Sterke signaler på idedugnad og folkemøte at det er ønskelig med tilrettelegging av mer
næringsareal i nærheten av Enodd sentrum. Deler av arealet er avsatt til Industri og Grustak i gjeldende plan.
Det er likevel valgt å konsekvens utrede hele arealet samlet.

Miljø
Landbruk
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Landskap
Forurensing/støy
Energi og klima

3,6 daa fulldyrka areal, skog av lav bonitet og jorddekt fastmark
Ingen kjente registreringer
Berører ikke kjente kulturminner eller verdifulle kulturmiljøer
Dagens massetak gjør at dette blir lite eksponert i landskapet
Økt forurensing og støy må påregnes i byggeperiode. Det kan
samtidig være noe støy og forurensing fra små uttak i massetak.
Økning i energibruk ved utbygging. Arealet må opparbeides til
fremtidig næringsareal. Vil nødvendigvis medføre økt transport
gjennom sentrum av Enodd.

Samfunn
Barn og unges oppvekstsvilkår
Folkehelse
Samfunnssikkerhet
Infrastruktur
Kommunalt tjenestetilbud

Arealet vil være skjermet fra oppvekstområde
Ikke relevant
Ingen registreringer
Krever ikke ny infrastruktur, vann og avløpsledning er lagt langs
veien, gangfelt er utbygd.
Ikke relevant

Totalvurdering
Oppsummering
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Arealet egner seg i godt, og er en utvidelse av eksisterende
arealformål ved Verkjesmyra. Arealet har en naturlig avgrensning
mot boligområde og sentrum, men samtidig ligger arealet svært
sentralt i forhold til dagens tettsted. Ulempen er at det går bort 3,6
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Innstilling

daa landbruksjord, men konsekvensen er liten i forhold til
eventuell fremtidig utvikling. Det må settes inn avbøtende tiltak i
forhold til støy fra masseuttak. Få negative konsekvenser
kombinert med ønske om tilrettelegging av fremtidig
næringsareal gjør at arealet tas inn med rekkefølgebestemmelse.
Arealet tas inn i planen, men splittes opp i to områder for
utvikling.

3.2 samferdsel og teknisk infrastruktur
3.2.1 Parkering
Referanse
Gjeldende plan

P-F1
Innspill

Dagens formål: LNF (R)
Nytt formål: Parkering
Forslagsstiller: Støren kirkelige
Areal: ca. 1,4 daa
fellesråd/folkemøte
Begrunnelse: Budal kirke har per i dag parkering for ca. 10 biler. I 2014 er det registrert 1655 besøkende i Budal
kirke (fredet bygning), og kirkelig fellesråd ønsker å tilrettelegge for økt aktivitet i form av turisme. Det er behov
for parkering i forbindelse med kirke.

Miljø
Landbruk
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Landskap
Forurensing/støy
Energi og klima

For det meste fulldyrka jord, noe jorddekt fastmark. Arealet
brukes ikke «aktivt» i dagens landbruksproduksjon.
Ingen kjente registreringer
Ingen kjente registreringer
Ikke eksponert areal i sentrum (skjult for sentrum)
Ikke aktuelt
Et forholdsvis bratt areal, som vil kreve noe opparbeidelse.

Samfunn
Barn og unges opp vekstvilkår
Folkehelse
Samfunnssikkerhet
Infrastruktur
Kommunalt tjenestetilbud

Mindre behov for parkering i sentrum og i tilknytning til dagens
skole/barnehage ved etablering av ny parkering
Planlagt parkering medfører mindre trafikk gjennom sentrum
(reduksjon av støy/støv) i selve sentrum.
Ingen kjente registreringer for flom, ras, skred osv. En mindre
bekk har sitt løp ca 15-20 m øst for området.
Ikke registrert ledningsnett over arealet. Ny avkjørsel fra FV 630.
Ikke relevant

Totalvurdering
Oppsummering
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Arealet ligger delvis på fulldyrka mark, men brukes per i dag ikke
aktivt i landbruksproduksjon. Arealet har helning og det vil kreve
noe opparbeidelse. Avgrensingen slik den nå er konsekvens
utredet vil tilrettelegge for parkering for ca. 40 biler og frigjøre
areal i sentrum samtidig som det vil redusere unødvendig trafikk i
sentrum. Samlet sett vil det være en gunstig løsning å få et
parkeringsareal tilrettelagt for aktiviteter i kirka.
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Innstilling

15

Innspillet tas inn i plan

Innspill, konsekvensutredning og ROS-analyse

-196-

3.3 Landbruks-, natur-, og frilufts formål samt reindrift (LNF(R))
3.3.LNF (R)– spredt fritidsbebyggelse
Referanse
Gjeldende plan

SF-F1
Innspill

Dagens formål: LNF sone 4 G – spredt
Nytt formål: spredt fritid
bolig, erverv og fritidsbebyggelse
Forslagsstiller: rådmannen
Areal: 111,5 daa
Begrunnelse: Sterke signaler på idedugnad og folkemøte at det er ønskelig med tilrettelegging av spredt
fritidsbebyggelse i nærheten til Enodd sentrum.

Miljø
Landbruk
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Landskap
Forurensing/støy
Energi og klima

Middels-, lav og uproduktiv skog, samt noe myr i området
Ingen kjente registreringer
Berører ikke kjente kulturminner eller verdifulle kulturmiljøer
Ingen bebyggelse i området per i dag. Kupert terreng, lite
eksponert
Økt forurensing og støy må påregnes i en byggeperiode.
Økning av energibruk som følge av nye fritidsboliger.

Samfunn
Barn og unges oppvekstvilkår
Folkehelse

Samfunnssikkerhet
Infrastruktur

Kommunalt tjenestetilbud

Mindre aktuelt i område for fritidsbebyggelse
Lysløype med skiskytteranlegg ved husdøra. Normalt kjøres det
opp skiløyper til Fesktjønna. Store muligheter for friluftsliv og
rekreasjon i nærmiljøet, men også i området mot seterdalene og
Forollhogna nasjonalpark.
Utløsningsområde snøskred mot Ena, vest for området
Ingen bebyggelse i området per i dag. Mulig fremtidig adkomst
gjennom mindre boligområde nord for lysløype og over på en
etablert traktorvei. Det vil ikke være nødvendig å krysse
lysløypetrase. Ikke etablert vannledning inn i området.
Pumpestasjon er etablert i forbindelse med Enodd boligfelt i sørøst.
Berører i liten grad kommunalt tjenestetilbud. God kapasitet på
ledningsnett.

Totalvurdering
Oppsummering
Innstilling
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Få negative konsekvenser. Arealet er allerede avsatt til lignede
formål, så dette blir en omgjøring og reduksjon av gjeldende
avsatt areal.
Området tas inn i planen
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3.4 Samlet konsekvensutredning av planforslaget
Plan- og bygningslovens § 4-2 stiller krav om at planbeskrivelsen skal gi en særskilt vurdering
og beskrivelse – konsekvensutredning – av planens virkning for miljø og samfunn. I det
følgende gis derfor en overordnet vurdering av planforslagets konsekvenser for miljø og
samfunn.

3.4.1 Landbruk
Flere av de innarbeidete forslagene har konsekvenser for landbruk- natur- og friluftsområder (LNF-områdene).
Planforslaget medfører omdisponering av ca. 4,5 daa fulldyrket mark og ca. 105 daa utmarksarealer.
Fordelingen omdisponering fordelt på arealklasser:

Arealformål
Bolig/fritid
Næring
Parkering
SUM

Fulldyrket (daa) Skog/beite(daa)
105
3,1
1,4
4,5
105

Sum (daa)
105
3,1
1,4
109,5

All dyrka mark sentralt i Enodd benyttes i aktiv produksjon. Betydningen av planforslaget sett fra et
landbruksmessig perspektiv i Enodd blir derfor negativ.
Områdene som omfatter fulldyrka mark ligger som mindre arealer i forbindelse med eksisterende massetak(ANF1) og som fremtidig parkeringsareal ved kirka (P-F1) (som i dag ikke brukes aktivt). AN-F1 er en utvidelse av
eksisterende næringsområde AN1. P-F1 er en utvidelse av sentrum, og eksiterende dyrka mark vil ikke bli
fragmentert ytterligere.
Det er et behov og et sterkt ønske om å tilrettelegge for utvikling sentralt i Enodd, og vurdert opp i mot andre
arealer i/rundt sentrum er dette en skånsom måte å gjøre det på. Fra gjeldende plan tas det ut ca. 2000 daa
tilrettelagt for spredt bolig-, fritid og ervervs bebyggelse.

3.4.2 Naturmangfold
Planforslaget samlet sett er vurdert å ha liten negativ konsekvens for naturmangfoldet.
Det er stilt krav om at naturmangfoldet ved fremtidig regulering utredes og ivaretas.

3.4.3 Kulturminner og kulturmiljø
Det er ikke planlagt ny arealbruk i områder med kjente kulturminner eller verdifulle kulturmiljøer. Planforslaget
samlet sett er vurdert å ha små negative konsekvenser for temaet.
Planforslaget legger opp til at kulturminner og kulturmiljø skal undersøkes nærmere i forbindelse med
reguleringsarbeid.

3.4.4 Landskap
Det foreligger ikke en egen kartlegging av landskapet i kommunen. I konsekvensutredningen har en basert seg
på vurderinger av landskapet knyttet til visuelt sårbare eller spesielt eksponert areal og visuelle kvaliteter knyttet
til kulturlandskap.
Den samlede konsekvensen for planforslaget når det gjelder landskap anses som liten.
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3.4.5 Forurensing/støy
Utbygging i de planlagte arealene for bolig- og fritidsbebyggelse vil kunne generere økt trafikk, som kan bli
støy- og støvkilder på kort sikt, men antas å få svært begrenset omfang.

3.4.6 Energi og klima
Ved tilrettelegging av boligbebyggelse i tettsteder utenfor kommunesenteret Støren legges det opp til at den
desentraliserte bosettingen i kommunen opprettholdes og videreutvikles. Et slikt bosettingsmønster genererer et
visst transportbehov som igjen krever energibruk. Det er likevel en bevisst politisk strategi å tilrettelegge for at
de fire tettstedene i kommunen skal utvikle seg. Derfor legges det til rette for videreutvikling av tettstedet med
spredt utbygging i områdene rundt. Det legges opp til fortetting i tettstedene rundt eksisterende tjenestetilbud
som på sikt vil være positivt for energibruken lokalt.
Planforslaget samlet sett er vurdert til å ha liten negativ konsekvens for energi og klima.

3.4.7 Barn og unges oppvekstsvilkår
Foreslått boligbebyggelse vil ligge i gangavstand til skole og barnehage med etablert lekeområde. Oversiktlige
områder med småhusbebyggelse vil være dominerende i Enodd, og barn- og unge vil derfor ha tilgang til gode
og trygge uteområder. Andre tiltak er vurdert å ikke ha virkning for barn og unges oppvekstmiljø .

3.4.8 Folkehelse
Alle foreslåtte tiltak ivaretar mulighetene for friluftsliv og rekreasjon i nærområdet. Planforslaget medfører i
svært liten grad støy, støv eller annen forurensning. Kommunen har betydelige utmarksarealer, og ny bruk legger
opp til muligheten for et aktivt friluftsliv.
Planforslaget samlet sett er vurdert til å ha positive konsekvenser for folkehelsen.

3.4.9 Samfunnssikkerhet
Klimatiske endringer vil kunne medføre både økt fare for snøskred, steinskred, jordskred og flom. I planforslaget
er det ikke tilrettelagt for ny bebyggelse innenfor aktsomhetsområder for skred .
Planforslaget samlet sett er vurdert til ikke å ha konsekvenser for samfunnssikkerheten.

3.4.10 Infrastruktur
Nye tiltak utnytter i hovedsak eksisterende infrastruktur. Det vil på sikt være et behov for nye veier inn i
områdene for kombinert bolig- og fritid som må avklares i en fremtidig regulering. Angående tilgang på
drikkevann er dette privat og det har ikke kommet frem oversikt over kapasitet på anlegget. Renseanlegget er
imidlertid nylig etablert og det er stor kapasitet på anlegget.
Planforslaget samlet sett er vurdert til å ha konsekvenser for dagens vannverk. Dette må avklares i en fremtidig
reguleringsprosess. For annen infrastruktur er planforslaget vurdert til å ikke ha negative konsekvenser.

3.4.11 Kommunalt tjenestetilbud
Videreføring av dagens bosettingsstruktur og tilrettelegging for vekst i antall fritidsinnbyggere vil være positivt
for å opprettholde dagens tjenestestruktur.
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3.5 Endrete arealformål
Flere områder i eksisterende kommunedelplan Enodd har unøyaktig og uhensiktsmessige arealformål i forhold til
forventet fremtidig samfunnsutvikling. Tabellen under viser arealformål som er justert og utvidet/innskrenket i
forhold til eksisterende plan. Områdene er allerede avsatt til en eller annen form for utbygging i eksiterende
kommunedelplan, og er derfor vurdert som så små at det ikke er nødvendig med konsekvensutredning.

Gbnr/navn

Referanse

Nåværende
formål

Ønsket formål – med
koder i samsvar med
planutkast

Ca. areal
(daa)

Vurdering

181/16 - Puben

SE-F1

Bolig

Sentrumsformål –
bolig/næring

Ca. 1,8

181/85 –
Bjørkan
181/34 garasje
buss –
Trønderbilene
181/9 – Budal
Husflidslag
181/5 –
bensinpumpe

SE-F2

Kontor

Sentrumsformål

SE-F2

Trafikkformål

Sentrumsformål

SE-F2

Bolig

Sentrumsformål

SE-F2

Forretning

Sentrumsformål

181/5 –
rundkjøring buss

V1

Forretning

Kollektivknutepunkt

0,4

Sentrumsområde –
blanding av bolig og
næring.
SE-F2= 4,5 daa
tilsammen
Ikke ønskelig med
garasje for buss i
sentrum i fremtida
Sentrumsareal som kan
utvikles
Blir med i et større
område for
sentrumsformål
Det er viktig av
trafikksikkerhetsmessig
e årsaker at et område i
Enodd er avsatt til avog påstigning i
forbindelse med skole
og barnehage

181/5 - Coop
181/5 - Coop

SE-F3
P2

Forretning
Forretning

Sentrumsformål
Parkering

4,3
1,6

181/5 - Coop
181/48 – deler
av kommunens
eiendom på boog dagsenter

GP
P2

Forretning
Offentlige
bygninger

Park
Parkering

0,14
1,6

181/1 –
«Indrefilet» Budal bo- og
servicesenter

SE-F4

Bolig/offentli
g

Sentrumsformål

Forretning og
Bolig/offentli
g

Adkomstveg til 181/1,
181/36, 181/5 og
181/48 (bo- og
dagsenter/brannstasjon

181/1 og 181/5
– grense mellom
Coop og
«indrefilet»
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Det er behov for ordnet
parkering i sentrum. Det
er derfor hensiktsmessig
å avsette arealet til
parkering
Dette er et areal som i
dag er nedvokst av
gråor. Det vil være
hensiktsmessig at deler
av dette arealet legges
til nytt parkeringsareal
for å få mer
hensiktsmessige
grenser.
Det er kommet innspill
om å tilrettelegge for et
fremtidig
aktivitetssenter med
boliger på arealet. SEF4 er 3,3 daa til
sammen.
Adkomsten til bo- og
dagsenter, over
parkeringsarealet til
Coop har vært

)

181/36 – privat
bolig

SE-F4

Bolig/offentli
g

Sentrumsformål

Deler av 181/3
og hele 181/7 –
parkering
idrettsplass

P4

Parkering,
bolig,
idrettsplass

Parkering

1,6

Deler av 181/3 –
gamle
vegstasjon

AN-F1

Industri

Næringsbebyggelse

Hele
AN-F1
er 8,8

181/65, 181/66
og 181/88 boligområde
nord for
skiarena
181/1 innkjøring til
skiarena

B5

bolig

Bolig og LNF (R)

P4

Bolig

Parkering

1,6

181/3 –
utvidelse Enodd
boligområde
Eksisterende
tomter for
fritidsbebyggels
e
Renseanlegg

KBA1

LNF

Kombinert bebyggelse
og anlegg – bolig/fritid

20,9

F1

LNF

Fritidsbebyggelse

ABA1

LNF

Andre typer
bebyggelse og anlegg
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uoversiktlig og
omstridt. Det anbefales
derfor å samle
adkomsten til områdene
i en adkomst som vist i
planutkastet.
Sentralt i sentrum og
det er viktig å se
området i sammenheng
med resten av sentrum.
I henhold til
eksisterende pleie- og
omsorgsplan er det per i
dag ikke behov for mer
areal til offentlig
tjenesteyting.
Det er behov for ordnet
parkering i forbindelse
med aktivitet på
idrettsanlegg og
samfunnshus.
Rådmannen ser det
derfor som
hensiktsmessig å avsette
et større areal enn
tidligere til parkering
Legges til samme
formål som resten, av
arealet som nå legges
som fremtidig areal for
næring (se KU næring).
Deler av arealet har
ikke vært attraktivt og
tilbakeføres til LNF,
mens resterende forblir
bolig.
Skiarena er utviklet med
skiskytteranlegg og
oppkjørte løyper vider
innover marka. Det er
behov for areal avsatt til
adkomst og parkering.
I henhold til vedtatt
reguleringsplan fra
2008 (id 2008009)
Beskriver eksisterende
forhold.
Arealet er bebygd og
godkjent av kommunen.

4 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR ENODD
Arbeidet med ROS – analysen er utarbeidet i forbindelse med revisjon av Kommunedelplan Enodd 2015 – 2027.
Målet med analysen er å kartlegge risiko- og sårbarhetsforhold på et overordna nivå, slik at tap av liv og helse
eller skade på materielle verdier og infrastruktur kan unngås eller blir så små som mulig.
Risiko defineres i NS 5814 som ”uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø
eller materielle verdier. Risikoen uttrykkes ved sannsynligheten for og konsekvensene av de uønskede
hendelsene”. Risiko defineres altså som den negative delen av usikkerhet.
Plan og bygningsloven har en bestemmelse om hensynssoner. Det er flere typer hensynssoner, men de sentrale i
ROS-sammenheng er sikrings- og faresoner. Flomsone er eksempel på faresone, mens området rundt drikkevann
er eksempel på sikringssone. Hensynssonene skal anvises i kart, og det skal angis hvilke bestemmelser som skal
ivareta det hensynet som sonen viser. Etablering av hensynsone kan være et viktig grep for å ivareta ROShensyn.

Hendelser som inngår i analysen
-

-

Flom og isgang i vassdrag
Flomveier og overvann
Jord- og snøskred
Drikkevann

Hendelser som er vurdert men som ikke inngår i analysen
Kvikkleire: det finnes lommer med kvikkleir i Midtre Gauldal. Det foreligger ikke kjente registreringer
og man kjenner ikke til at det har skjedd ras/skred på grunn av dette. Temaet er derfor ikke vurdert
videre i denne analysen.
Eksponering av miljøgifter fra forurenset grunn:
Det foreligger ikke kjente registreringer av forurenset grunn i Enodd. Temaet er derfor ikke vurdert
videre i denne analysen.
Støy:
Støy er uønsket lyd. Detaljerte støyvurderinger som omfattes av trafikkstøy må eventuelt gjennomføres
i forbindelse med planarbeid på lavere nivå (reguleringsplaner). Støy er et potensielt problem ved
utbygging av nye boligområder langs trafikkerte veier og i industriområder. Dette tema må vurderes
særskilt i forbindelse med egne reguleringsplaner, og vil bli sammenstilt med øvrige risikodata ved
vurdering av nye utbygginger.
Brann og eksplosjon:
Det er flere tilløp til branner i planområde i løpet av ett år av ulik kategorier.
Det vil tilrettelegges for at fremtidig brannstasjon også vil ligge sentralt i sentrum i fremtiden. Utover
dette vises det til ROS – analyse for Gauldal brann- og redning.
Radon:
Kartlegging av radon i Midtre Gauldal kommune 2000/2001 viser at det i enkelte deler av kommunen
kan være en viss fare for radonstråling. Det er imidlertid ikke gjort slike registreringer i Enodd.
Bortfall av elektrisitet:
Kraftforsyning er en del av infrastrukturen som samfunnet er svært avhengig av. Selv om
leveringspåliteligheten historisk sett er veldig god i Norge, kan muligheten for lengre strømavbrudd
aldri utelukkes. Skadeforebyggende og skadebegrensende tiltak vil fremgå av kommunens overordnede
ROS analyse.
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Stråling fra høyspentinstallasjoner:
Ved utbygging i nærheten av høyspentnett forutsettes det at det gjennomføres en utredning som
grunnlag for å vurdere tiltak som kan redusere magnetfelt. Alternativet som gir lavest mulig magnetfelt
skal velges når dette kan forsvares i forhold til merkostnader eller andre ulemper av betydning. Rent
praktisk kan avbøtende tiltak eksempelvis innebære å øke avstanden til høyspent ved nybygging,
traséendring, jordkabling og skjerming. Det tilrettelegges ikke for ny utbygging i tiknytning til
høyspentinstallasjoner i planområdet.
Det vises for øvrig til kommunens overordnede ROS – analyse (vedtatt i 2009 og nå under revisjon) til
tema som ikke er belyst her.

Risikomatrise
Risikoanalyse er basert på skjønn, og prøver å forutse hendelser frem i tid. Det presiseres at risikomatrisen er
meget skjønnsmessig basert, og at den kun er ment som et presentasjonsverktøy. Matrisen gir derfor ingen eksakt
beskrivelse som grunnlag for beslutninger.
Matrisen under viser sannsynligheten for at en hendelse inntreffer vurdert opp mot konsekvensene den får
dersom den inntreffer. Sannsynlighet x konsekvens utgjør dermed risikoen. Både sannsynlighet og konsekvenser
er relatert til planområdet Enodd som helhet. I praksis vil de hendelsene som beskrives kunne opptre i ulike
geografiske områder, med dertil ulik sannsynlighet og med forskjellige konsekvenser.
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:





Meget sannsynlig: Skjer månedlig/ forhold som opptrer i lengre perioder, flere måneder
Sannsynlig: Skjer årlig/ kjenner til tilfeller med kortere varighet
Mindre sannsynlig: Kjenner 1 tilfelle i løpet av en 10-års periode
Lite sannsynlig: Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om tilsvarende i andre områder

Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er delt i:






22

Ufarlig: Ingen person eller miljøskader/ enkelte tilfeller av misnøye.
En viss fare: Få/små person- eller miljøskader/ belastende forhold for enkeltpersoner.
Kritisk: Kan føre til alvorlige personskader/ belastende forhold for en gruppe personer.
Farlig: (behandlingskrevende) person- eller miljøskader og kritiske situasjoner
Katastrofalt: Personskade som medfører død eller varig men; mange skadd; langvarige miljøskader
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Sannsynlighet for hendelser

Meget sannsynlig
Sannsynlig

Flom og isgang
Flomveier og overvann

Mindre sannsynlig

Jord- og snøskred

Forurenset drikkevann

En viss fare

Kritisk

Lite sannsynlig
Ufarlig

Farlig

Katastrofalt

Konsekvenser av hendelser
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4.1 Vurdering av aktuelle hendelser
4.1.1. Flom og isgang i vassdrag
Ena, Bua og Tåggåa er de mest aktuelle vassdragene hvor flom og isgang kan utgjøre en risiko, først fremst
overfor broer/veier. I ekstremværsituasjoner vil faren øke, og dermed også risikoen for ødeleggelse. Elvene det
er snakk om ligger «dypt i dalførene» og det foreligger ikke eksisterende eller planlagt ny bebyggelse inntil disse
vassdragene i planområdet.
Skjematisk fremstilling
Hvor (geografi)
Hvem/hva
Eksisterende informasjon
Hva utløser hendelsen
Sannsynlighet/frekvens
Konsekvens

Gjelder først og fremst flom i Ena, Bua og Tåggåa
Miljø, samfunnsøkonomiske verdier, fremkommelighet
Det foreligger ikke flomsonekart for elvene.
Den viktigste årsaken til flom er snøsmelting og regn. De mest kjente flommene i
området har kommet på høst, etter store nedbørsmengder i løpet av sommer og høst
Sannsynlig for hoved vassdrag og sidevassdrag
En viss fare for broer. Det er to veier inn til bygda, så de blir ikke isolert om en bro tas
av isgang.

Avbøtende tiltak
kommunedelplan Støren
Relevans

Det tilrettelegges ikke for utbygging i tilknytning til vassdragene.

Aktuelle Kartdata

Ingen kjente registreringer

Berører ikke nye og eksisterende områder.

4.1.2. Flomveier og overvann
Flomveger er de veger vannet vil ta ved ekstreme avrenningshendelser forårsaket av regn og/eller snøsmelting
der det normale avrenningssystemet som rør, bekkeløp m.v. ikke har tilstrekkelig kapasitet til å håndtere dette.
I følge NVE har overvann fra styrtregn i de senere år gitt mange flomskader i tettbygde strøk, både som følge av
utilstrekkelig kapasitet på kulverter, rør og bekkeløp, og som en følge av at det ikke er lagt til rette for å sikre
flomløpene. Tetting av flater ved asfaltering, steinlegging, takflater og lignende som reduserer naturlig
magasinering og drenering av vannet kan forsterke dette. Ytterligere kan flom oppstå eller forsterkes ved at sluk,
kulverter og rør tettes av is. Det stilles i dag krav om at reguleringsplaner skal følges av en teknisk plan som
viser løsninger knyttet til vann og avløp. Kvaliteten på disse tekniske planene er imidlertid svært varierende. Det
vurderes derfor som hensiktsmessig å definere tydeligere hva som skal utredes og iverksettes når det gjelder
vann og avløp i reguleringsplaner.
For å ivareta sikkerhet og forebygge for skader er det viktig å ha fungerende flomveger som kan håndtere slike
hendelser. Behov knyttet til etablering av nye, eller bevaring av eksisterende flomveger må derfor tas hensyn til i
arealplanlegging i kommunen. Innenfor hensynssoner for flomveger må det stilles krav til vurdering av
konsekvenser og iverksetting av nødvendige tiltak. I alle utbygginger bør behovet for flomvannsveier evt.
basseng vurderes.

Skjematisk fremstilling
Hvor (geografi)
Hvem/hva
Eksisterende informasjon
Hva utløser hendelsen

24

Det er flere mindre bekkeløp i planområdet
Mennesker, miljø, samfunnsøkonomiske verdier, fremkommelighet
Ledningsnett for vann og avløp
Styrtregn eventuelt i kombinasjon med tele eller tette overflater, kan utløse overvann.
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Sannsynlighet/frekvens
Konsekvens
Avbøtende tiltak
kommunedelplan Enodd
Aktuelle Kartdata

Spesielt kan det oppstå oversvømmelse og skader der vannet går i kulverter eller rør dersom
disse har for liten kapasitet eller går tett. Ved smelteperioder om vinteren kan is tette igjen
kulverter og rør.
På grunn av klimaendringer forventes det at dette er en meget relevant problemstilling
fremover.
En viss fare. Områder kan legges under vann, og der bebyggelsen er tett, kan skadeomfanget
bli omfattende selv om arealene er små. Dette kan eksempelvis gjelde oversvømte
underetasjer og skader på elektrisk anlegg.
Det foreslås å gi føringer om at det i reguleringsplaner skal utarbeides VA-plan.
Eksisterende flomveier skal bevares. Det skal ikke tillates nye bekkelukninger. Bygninger
og anlegg i områder som berører flomveier utformes slik at tilstrekkelig sikkerhet ivaretas.
Kart over ledningsnett

4.1.3 Jordskred og snøskred
En midlere framskriving for Trøndelag viser en stigning i temperaturen på 3,2°C samtidig som års nedbøren
forventes å øke med 22,5 % frem mot år 2100. I samme tidsrom er antall dager med mye nedbør forventet å øke
med 68,6 % og nedbørmengden på dager med mye nedbør anslås å øke med 13,9 %. Som følge av ekstremuvær
kan det oppstå oversvømmelser og ras (snøras og jordras) (kilde: Klima i Norge 2100, Norsk klimasenter 2009).
Veier, bygninger og andre installasjoner kan bli satt under vann, bli tatt av ras eller selv rase ut.
Områder i Enodd kan være skredutsatt, men per i dag ikke kartlagt i bebygde-, eller forslag til nye utbyggings
områder. Områdene som er utsatt for jord-, stein- og snøskred kan være utsatt for løsmasseskred etter ekstreme
nedbørsmengder med regn. Snøskredfaren i de samme områdene øker drastisk ved ekstreme nedbørsmengder
med snø over korte tidsrom. Områder som er registrert som skredutsatt i Enodd ligger ned mot elvene Ena og
Bua.
Bekker som eroderer kan utløse utglidninger og mindre skred. Ved utbygging i bratte skråninger må faren for
skred vurderes uansett kartlegginger. Bekker som eroderer kan utløse utglidninger og mindre skred.
Skjematisk fremstilling
Hvor (geografi)
Hvem/hva
Eksisterende informasjon
Hva utløser hendelsen
Sannsynlighet/frekvens
Konsekvens

I bratte skråninger (brattere enn 25° for jordskred og brattere enn 30° for snøskred).
Områder ned mot Ena og Bua er spesielt utsatt.
Miljø, samfunnsøkonomiske verdier, fremkommelighet
http://www.nve.no/ - skrednett
Snøskred utløses som oftest av sterk nedbør i kombinasjon med forutgående sykler med
frysing og tining samt kraftig vind. Løsmasseskred forekommer gjerne i eller etter en
periode med snøsmelting og/eller mye nedbør.
Mindre sannsynlig. Det fins ikke relevant statistikk på frekvens av mindre typer skred i
Enodd, men pga. klimaendringer må det påregnes en økende frekvens.
Et større ras i elva kan stoppe vannet og utløse en større mengde vann på tur nedover
elvene. Broer over veier vil da være utsatt. Det er to veier inn til bygda, bygda blir ikke
isolert.

Avbøtende tiltak
kommunedelplan Enoddd
Relevans

Nye utbyggingsområder etableres først og fremst i antatt skredsikre områder.

Aktuelle Kartdata

http://skredatlas.nve.no/
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4.1.4 Forurensing av drikkevannsforsyning
Enodd vannverk er et privat vannverk, der formålet er å sikre vannforsyning av vann i tilfredsstillende mengde
og kvalitet til drikke og hygienisk bruk. Eier av vannforsyningssystem plikter å følge kravene i
drikkevannsforskriften.
Enodd vannverk ble tatt i bruk som drikkevannskilde i 1950 - årene og ligger ca. 0,8 km (i luftlinje) fra Enodd
sentrum. Vannverk er en grunnvannsforekomst. Forekomsten ligger beskyttet i en komme og overflatevann
ligger ikke i dagen. Vannverket forsyner ca. 40 abonnementer inkludert gårdsbruk, skole, eldresenter,
fritidsboliger og innbyggere i tettstedet ellers.
Arealbruken i området er knyttet til landbruk, friluftsliv og utmarksnæring. Av aktivitet som kan utgjøre en
trussel for vannforekomsten er først og fremst strømbrudd og landbruksaktiviet. Angående strømbrudd er det per
i dag ikke etablert med påkobling av aggregat. Høydebassenget har imidlertid et reservoar for 3-4 dagers bruk
(jan Enlid – leder Enodd vannverk) og et strømbrudd er derfor vurdert å ikke være kritisk.
Forekomsten er sårbar for ytre påvirkninger, og særlig med hensyn til forurensinger fra infiltrert grunn.
Områdene for drikkevannsforsyning markeres med hensynssone. Høydebassenget får eget arealformål med
hensynssone i utkast til plan.
Skjematisk fremstilling
Hvor (geografi)
Hvem/hva
Eksisterende informasjon
Hva utløser hendelsen
Sannsynlighet/frekvens
Konsekvens
Avbøtende tiltak
kommunedelplan Enodd
Aktuelle Kartdata
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Se kommuneplankart ABA4 (hovedvannsdrikkekilde)ABA5 (høydebasseng) og ABA6
(reservevannkilde)
Mennesker, miljø, samfunnsfunksjoner
Informasjon har fremkommet gjennom telefonsamtaler med leder i vannverket.
Koordinater for de ulike anleggene er oversendt MGK per mail den 24. august 2015.
Potensielle hendelser kan være strømbrudd, sabotasje og utvidet landbruksaktivitet
Sannsynlig
En viss fare - kritisk
En stor hensynssone skal sikre hoved- og reservevannkildene.
Det foreligger ikke kartdata per i dag.
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15.02.2016
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SF-F1

UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN I PERIODEN: 22.09.15-05.11.15
H310_1
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2. GANGS BEHANDLING I NPM
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KARTDATO:
PLANID:
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Saksframlegg

Arkivnr.
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2016/481-3
Utvalgssak
Møtedato
38/16
18.04.2016
Saksbehandler: Ola Hage

Delegerte saker NPM 2016 - februar og mars

Dokumenter i saken:
1 S Delegerte saker NPM 2016 - januar
2 X Særutskrift - Delegerte saker NPM 2016 - januar
3 S Delegerte saker NPM 2016 - februar og mars
Vedlegg
1 Delegerte saker NPM 2016 - februar og mars

Ingress
Saken omhandler en orientering om delegerte vedtak fattet på vegne av NPM-utvalget i februar og
mars 2016.
Saksopplysninger
Delegerte saker vedtatt i februar og mars 2016 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, Journaldato: 1.2.2016 - 31.3.2016

Rapport generert:

08.04.2016

Utvalg

Løpenr

Saksnr

Type

Dato

Tittel

Status Saksbehandler

DNPM

16293/2015 342/15

DS

03.03.2016 Delingsbehandling - fradeling av grunneiendom - gbnr 106/2 og 110/2 - rekvirent Solfrid Fagerbekk

J

Ola Hage

DNPM

1559/2016

19/16

DS

11.03.2016 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 7/2 - Jon Bones

J

Aril Røttum

DNPM

1894/2016

28/16

DS

02.02.2016 Søknad om utslippstillatelse (og igangsettingstillatelse) for utslipp av sanitærvann fra bolig på
eiendommen gbnr 84/5 i Soknedal.
Tiltakshaver: Hjørdis Solberg

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

1916/2016

29/16

DS

03.02.2016 Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr
jmf pbl §§ 32-8 og SAK 10 kap 16

J

Ola Hage

DNPM

1985/2016

30/16

DS

02.02.2016 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - gjødselslagune på eiendommen gbnr 44/1 på
SkårvoldTiltakshaver:
Tiltakshaver: Kennet Moe

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

2016/2016

31/16

DS

02.02.2016 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - riving uthus på eiendommen gbnr 47/4 på Soknes.
Tiltakshaver: Midtre Gauldal kommune

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

2020/2016

32/16

DS

02.02.2016 Søknad om tillatelse til tiltak - bruksendring bolig på eiendommen gbnr 3/288 på Frøset.
Tiltakshaver: Hilde W. Skjærvø

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

2074/2016

33/16

DS

02.02.2016 Delingsbehandling - deling av grunneiendom - gbnr 270/38 - rekvirent Malum Bygg AS

J

Ola Hage

DNPM

2180/2016

34/16

DS

18.02.2016 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 6/1 - Jon Bones

J

Aril Røttum

DNPM

2188/2016

35/16

DS

31.03.2016 Søknad om rammetillatelse - oppføring ny driftsbygning og gjødselkum på eiendommen gbnr 44/1 på
Skaarvold.
Tiltakshaver Kenneth Moe

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

2483/2016

36/16

DS

10.02.2016 Søknad om tillatelse til tiltak - veg til boligeiendom gbnr 230/224 på Singsås

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

1565/2016

37/16

DS

10.02.2016 Delingsbehandling - tilleggsareal til 41/19 - gbnr 41/2

J

Ola Hage

DNPM

2622/2016

38/16

DS

10.02.2016 Vedtak - Melding om hogst i vernskog - gbnr 13/1 - Håvard Røttum

J

Kai Børge Amdal

DNPM

2842/2016

39/16

DS

15.02.2016 Søknad om tillatelse til tiltak- løfteinnretning (heis) i lager/kontorbygg på eiendommen gbnr 49/24 på
Støren.
Tiltakshaver: Winsnes Eiendom AS

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

2923/2016

40/16

DS

15.02.2016 Vedtak - søknad om bygging av landbruksveg - gbnr 273/3 - Knut Øyan

J

Kai Børge Amdal

DNPM

3088/2016

41/16

DS

18.02.2016 Delingsbehandling - fradeling av tomt "J2" - Berg/Garli sætersameie - rekvirent Bernt Aakerli

J

Ola Hage

DNPM

3126/2016

42/16

DS

18.02.2016 Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - garasje - gbnr 138/1
Tiltakshaver: Ole Henrik Halseth

J

Ola Hage

DNPM

3129/2016

43/16

DS

22.02.2016 Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg driftsbygning på eiendommen gbnr 64/2 ved Ramstadsjøen.
Tiltakshaver: Odd Tømmerås

J

Odd Wilhelmsen

Side:

1

3
av
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Utvalg

Løpenr

Saksnr

Type

Dato

Tittel

Status Saksbehandler

DNPM

3139/2016

44/16

DS

18.02.2016 Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - gjenoppbygging av tidligere del av
driftsbygning til redskapshus - gbnr 138/1
Tiltakshaver: Ole Henrik Halseth

J

Ola Hage

DNPM

3175/2016

45/16

DS

22.02.2016 Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr
jmf pbl §§ 32-8 og SAK 10 kap 16

J

Ola Hage

DNPM

3196/2016

46/16

DS

22.02.2016 Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak - kjøreveg/parkering - gbnr 218/4
Tiltakshaver: Kristoffer Nils Stensrud

J

Ola Hage

DNPM

3224/2016

47/16

DS

22.02.2016 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring basestasjon for trådløst nettverk på eiendommen gbnr 3/39
på Frøset.
Tiltakshaver: Gauldal IKT AS

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

3228/2016

48/16

DS

22.02.2016 Behandling etter matrikkelloven - retting i matrikkelen gbnr 51/6

J

Ola Hage

DNPM

3234/2016

49/16

DS

22.02.2016 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring basestasjon for trådløst nettverk på eiendommen gbnr 3/148
på Frøset.
Tiltakshaver: Gauldal IKT AS

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

3364/2016

50/16

DS

24.02.2016 Vedtak om fjerning - mobilt knuseverk og asfaltverk i Frøsetøran - gbnr 3/10 (knyttet til tidligere sak:
2000/01389)

J

Ola Hage

DNPM

3394/2016

51/16

DS

24.02.2016 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring nytt redskapshus på eiendommen gbnr 4/1
på Folstad.
Tiltakshaver: Jon Bones

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

3413/2016

52/16

DS

24.02.2016 Vedtak - Melding om hogst i vernskog - gbnr 168/1 - Ole Arne Røttum

J

Kai Børge Amdal

DNPM

3489/2016

53/16

DS

26.02.2016 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring fritidsbolig på eiendommen gbnr 228/23 i Utstu hytteområde.
Tiltakshavere: Øyvind og Ingun Haugen

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

3517/2016

54/16

DS

26.02.2016 Byggesaksbehandling - tiltak uten ansvarsrett - tilbygg <50 m2 - gbnr 8/8
Tiltakshaver: Ola Granøien

J

Ola Hage

DNPM

3521/2016

55/16

DS

26.02.2016 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 282/9 - Odd Harry Buseth

J

Aril Røttum

DNPM

3692/2016

56/16

DS

03.03.2016 Delingsbehandling/jordlovsbehandling - tomt til bolig fra gbnr 118/1

J

Ola Hage

DNPM

2839/2016

58/16

DS

18.03.2016 Dispensasjonsbehandling - plassering av ny driftsbygning innenfor vernesone for kulturminnevern kommunedelplan Støren - gbnr 44/1

J

Kristine Bye

DNPM

4120/2016

59/16

DS

09.03.2016 Vedtak - Melding om hogst i vernskog - gbnr 49/2 - Marit Flatås

J

Kai Børge Amdal

DNPM

4155/2016

60/16

DS

09.03.2016 Vedtak - Melding om hogst i vernskog - gbnr 61/2 - Per Olav Haukdal

J

Kai Børge Amdal

DNPM

4160/2016

61/16

DS

09.03.2016 Søknad om ny utslippstillatelse og igangsettingstillatelse feo sanitærvann fra hytte på eiendommen
gbnr 187/1/7 i Budalen.
Tiltakshaver: Ivar Haukdal

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

4210/2016

62/16

DS

09.03.2016 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - midlertidig kontorbygg på eiendommen gbnr 45/345
på Støren
Tiltakshaver: Norsk Kylling AS

J

Odd Wilhelmsen

Side:

2

3
av
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Utvalg

Løpenr

Saksnr

Type

Dato

Tittel

Status Saksbehandler

DNPM

4296/2016

63/16

DS

21.03.2016 Dispensasjonsbehandling - Dispensasjon fra reguleringsplan for Moøya - etablering av
overnattingslokaler/anleggshybler - gbnr 45/379

J

Kristine Bye

DNPM

4330/2016

64/16

DS

11.03.2016 Vedtak - Melding om hogst i områder som omfattes av meldeplikt - gbnr 178/1 - Liv og Olav Storli

J

Kai Børge Amdal

DNPM

4334/2016

65/16

DS

11.03.2016 Vedtak - Melding om hogst i vernskog - gbnr 39/7 og 66/7 - Atle Idar Nordli

J

Kai Børge Amdal

DNPM

4401/2016

66/16

DS

11.03.2016 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig og anneks/uthus på tomt nr. 15 i Nognillosen
hyttefelt.
Tiltakshavere: Anne Mette og Hans Digre

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

4402/2016

67/16

DS

11.03.2016 Vedtak - Melding om hogst i vernskog - gbnr 214/1 - Trygve Reppe

J

Kai Børge Amdal

DNPM

4462/2016

68/16

DS

11.03.2016 Delingsbehandling - tilleggsareal til gbnr 193/30 og 193/33

J

Ola Hage

DNPM

4499/2016

69/16

DS

15.03.2016 Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig - gbnr 138/16 - Varghaugen
Hyttefelt, Soknedal
Tiltakshaver: Gauldal Bygg og Eiendom AS

J

Ola Hage

DNPM

4597/2016

70/16

DS

17.03.2016 Vedtak - Søknad om tilskudd fra viltfond

J

Kai Børge Amdal

DNPM

4731/2016

71/16

DS

18.03.2016 Søknad om motorferdsel i utmark - Røde Kors Budal Hjelpekorps

J

Signe Lise Skjerdal

DNPM

4766/2016

72/16

DS

17.03.2016 Søknad om tilatelse til tiltak -påbygg eksisterende arbeidsbygg på eiendommen gbnr 2/24 på Støren.
Tiltakshaver: Aune Transport AS

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

4850/2016

73/16

DS

18.03.2016 Delingsbehandling - fradeling av boligtomt - gbnr 45/330

J

Ola Hage

DNPM

4967/2016

74/16

DS

21.03.2016 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 133/1 - Ola O Ertshus

J

Aril Røttum

DNPM

5290/2016

75/16

DS

31.03.2016 Delingsbehandling - tomt til firemannsbolig - gbnr 45/88

J

Ola Hage

Side:

3

3
av
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Saksframlegg

Arkivnr. L12
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2016/349-5
Utvalgssak
Møtedato
39/16
18.04.2016
Saksbehandler: Kristine Bye

Dispensasjonsbehandling - Oppføring av hytte/bygging av vei - fra
Reguleringsplan for Berg/Garli setersameie - gbnr 83/18

Dokumenter i saken:
1 I
Søknad om dispensasjon fra Reguleringsplan
for Berg/Garli setersameie - oppføring
hytte/bygging vei - gbnr 83/18 - tiltakshaver
Stein Ørjan Taksgård
2 U Høringsbrev- Dispensasjon fra Reguleringsplan
for Berg/Garli setersameie - oppføring
hytte/bygging vei - gbnr 83/18
3 I
Uttalelse - dispensasjon fra reguleringsplan oppføring av hytte og bygging av vei - Berg - Garli
setersameie - Midtre Gauldal 83/18
4 I
Høringssvar - søknad om dispensasjon fra
reguleringsplan - oppføring hytte - gbnr 83/18
5 S Dispensasjonsbehandling - Oppføring av
hytte/bygging av vei - fra Reguleringsplan for
Berg/Garli setersameie - gbnr 83/18

Stein Ørjan Taksgård

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag m.fl.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Statens vegvesen - Region midt

Vedleggene er markert med fet skrift.

Ingress
Stein Ørjan Taksgård søker om dispensasjon fra reguleringsplan for Berg/Garli setersameie for å
sette opp en fritidsbolig og uthus med pulttak, og med en takvinkel på 1,5 grad på eiendommen
gbnr 83/18. Tiltakshaver søker også om dispensasjon for å bygge vei inn til denne eiendommen.
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Saksopplysninger
Stein Ørjan Taksgård søker om dispensasjon fra reguleringsplan for Berg/Garli setersameie for å
sette opp en fritidsbolig og uthus med pulttak, og med en takvinkel på 1,5 grad på eiendommen
gbnr 83/18. Tiltakshaver søker også om dispensasjon for å bygge vei inn til denne eiendommen.
Søknaden ble mottatt 21.01.2016.
Beliggenhet
Området ligger sør-vest for Soknedal, ca. 1 km fra Langvatnet.

Figur 1 Oversiktskart over deler av Midtre Gauldal kommune. Tiltaket er vist med rød pil.

Gjeldende reguleringsplan:

Figur 2 Oversiktskart over deler av reguleringsplan for Berg/Garli setersameie. Tiltaket er vist med rød pil.
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Dagens situasjon/beskrivelse av tiltaket
Tiltakshaver beskriver at:
‘’ Tomta er regulert til fritidsformål der tomtestørrelsen er på
995,5m2. Eiendommen er i pr.dato ubebygd. Vi søker om å føre
på en fritidsbolig på 1 etasje og et frittliggende uthus på 1 etasje.
Samtidig søkes det om opparbeidelse av adkomstvei til
fritidseiendommen over eiendom gbnr 80/39, med trase. Maks
veibredde er satt til 3 meter.
Tiltakshavere er også hjemmelshavere til eiendommen.’’
Figur 3 Situasjonskart over tiltaket.

Planavklaring
Omsøkt tiltak ligger innenfor reguleringsplan for Berg/Garli setersameie, med følgende
bestemmelser:

Søkerens begrunnelse for tiltaket
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har
oppgitt følgende begrunnelse:
‘’ Tomten vi søker utbygget ligger et godt stykke fra de andre
etablerte fritidsboligene og den tiltenkte felles bil oppstillingen, og
den er i et område hvor det må forseres to små myrområder for å
komme inn til den søkte fritidseiendommen. Den søkte traseen er
forsøkt plassert så tilpasset som mulig i terrenget, og er godkjent av
grunneier og skogeier. Uten en dispensasjon til å bygge en veg til
den aktuelle tomten vil det i stor grad begrense tilgangen og redusere
den mulige bruken av eiendommen.
Figur 4 Tiltaket slik det ønskes gjennomført (veg)
Utviklingen er at bruken av fritidsboliger har blitt mer
frekvent de siste årene, og man har et større behov for en
enklere tilgang. Det vil nok i stor grad bety en del for det
lokale næringslivet når man kan benytte fritidsboligene
sine med større hyppighet. Det har tidligere blitt gitt slike
dispensasjoner for flere av eiendommene i området.
Figur 5 Tiltaket slik det ønskes gjennomført (Hytte).
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Fritidsboligen vil komme til å ligge på en nokså åpen flate, usjenert
til. Vi ønsker at fritidsboligen skal være så lite iøynefallende som
mulig og ikke minst tilnærme seg naturen på en tidsriktig måte. Vi
har ønske om en enkel pulttakløsning hvor teknikken tenkes utført
av malmfuru som vil gråne og gå i et med naturen i løpet av kort
tid. I takt med tiden og utviklingen har det etter hvert blitt mer og
mer vanlig med slike løsninger på fritidsboliger i fjellheimen og vi
håper dere vil ta dette i betraktning.
Det har i alle fall blitt gitt to dispensasjoner for
fravinkelse av utforming på bebyggelse i dette området tidligere,
og vil av den grunn være fordel for vår søknad.’’

Figur 6 Tiltaket slik det ønskes gjennomført(Uthus).

Høring/nabovarsel
Søknaden om dispensasjon er sendt på høring med frist 26.02.2016. Følgende har svart innen
tidsfristen:
Fylkesmannen i Sør – Trøndelag
Fylkesmannen har ingen merknader til fritidsboligen og uthusets takfasong og takvinkel.
Fylkesmannen er i utgangspunktet skeptisk til at det bygges adkomstvei til hver enkelt fritidsbolig.
Bygging av vei som adkomst til hytter, vil virke privatiserende og vil påvirke friluftsinteressene i
negativ retning. Veiinngrep blir ofte lett synlig i landskapet og påvirke naturopplevelsen og
naturverdier i negativ retning.
Dersom området utbygges uten at det er i samsvar med reguleringsplanen, vil det på lang sikt
svakke arealplanens funksjon som styringsverktøy. En dispensasjon i dette tilfelle kan også bidra til
å skape en uheldig presedens for liknende saker i framtiden.
Området består hovedsakelig av myr. Den har mange viktige funksjoner som leveområde for mange
plante- og dyrearter, vannrenser og flomdemper, og er blant våre viktigste karbonlagre. Ved
omfattende grøfting og drenering av myr vil store mengder CO2 og lystgass frigis og slippes ut i
atmosfæren (…). Selv om kun en liten del av myrområdet blir berørt av tiltaket kan det påvirke hele
myrområdet ved at fuktbalansen i myra endres. Ved et eventuelt positivt vedtak må konsekvensene
av inngrepet for myrområdet vurderes.
Fylkesmannen fraråder at det gis dispensasjon til omsøkt vei.
Fylkesmannen minner om at alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes etter prinsippene i
naturmangfoldloven §§8-12 (jf nml § 7).
Sør – Trøndelag fylkeskommune
Ingen merknad, men vegen bør anlegges mest mulig skånsomt i terrenget.
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.
Vi minner om den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven. Dersom det under
opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet kulturminne), må en stanse
arbeidet og varsle fylkeskommunen.
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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 gis både midlertidig og varig. Det kan i tillegg settes vilkår ved dispensasjonen.

Vurdering
I reguleringsplanen for Berg/Garli setersameie står det at ‘’ bygningene skal ha saltak med mørk og matt
tekningsmateriale hvor takvinkelen er mellom 20 og 30 grader, og ikke være på mer enn en etasje.’’ Det er felles
parkering på område P21 på situasjonskartet, og ikke regulert inn en vei til eiendommen gbnr
83/18. Tiltakshaver ønsker pulttak og en takvinkel på 1,5 grad på hytte og anneks. Det er også
ønsket vei helt inn til eiendommen. Dette er derfor ikke i tråd med reguleringsplanen.
Det er ikke kommet merknader på hytten og anneksets pulttak og takvinkel. Det er regulert inn
mange hytteeiendommer, og den aktuelle eiendommen ligger i utkanten av et tettbebygd område.
Rådmannen kan ikke se å bygge hytte og anneks med pulttak, samt å redusere takvinkelen til 1,5
grad kan skape uheldige konsekvenser for området.
Fylkesmannen fraråder at det gis dispensasjon til ønsket vei inn til hytteeiendommen gbnr 83/18.
Veien ligger i et terreng bestående av myr. Rådmannen mener Fylkesmannens utsagn om at myr har
en viktig funksjon som leveområde for ulike arter, vannrenser, flomdemper og karbonlager er
viktige elementer som må bli ivaretatt.
Det eksisterer allerede et stort veinett inne i hyttefeltet. Ønsket veg blir ca.135m fra eksisterende
vei, og med en maksbredde på 3m. Rådmannen mener at den korte strekningen ikke vil ha store
terrenginngrep, og ikke vil påvirke det omliggende område i større grad en det allerede eksisterende
veinettet. Det kreves at tiltakshaver anlegger veien mest mulig skånsomt i terrenget.
Vurdering av prinsippene etter 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
Midtre Gauldal kommune gir dispensasjon fra reguleringsplan for Berg/Garli setersameie for
oppføring av hytte og anneks med pulttak og en takvinkel på 1,5 grad. Det gis også dispensasjon for
vei inn til hytteeiendommen gbnr 83/18 med en maksbredde på inntil 3m.
Vedtaket er fattet i medhold til plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at pulttak og en
takvinkel på 1,5 grad ikke vil skape store konsekvenser for de andre hyttene i området. Den
planlagte veien ligger i et regulert hyttefelt og vil ikke medføre større konsekvenser enn det allerede
eksisterende veinettet.
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Saksframlegg

Arkivnr. 142
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2016/498-9
Utvalgssak
Møtedato
40/16
18.04.2016
Saksbehandler: Kristine Bye

Dispensasjonsbehandling - Graving av vannledning ved Burusjøen - Fra
kommuneplanens arealdel - gbnr 217/1

Dokumenter i saken:
1 I
Opplysninger gitt i -/ kvittering for
nabovarsel - gbnr 217/1
2 U Høringsbrev - Dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - graving av
vannledning ved Burusjøen - gbnr 217/1
3 N Høringsbrev - Dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - graving av
vannledning ved Burusjøen - til eiendom gbnr
217/10
4 N Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - graving av vannledning ved Burusjøen
- gbnr 217/1
5 I
Sametingets uttalelse til dispensasjonssøknad graving av vannledning ved Burusjøen - gbnr
217/1 - Midtre Gauldal kommune
6 N Uttalelse skogbruk og vilt - Søknad om
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel graving av vannledning ved Burusjøen - gbnr
217/1
7 I
Svar - Høring - søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - graving av
vannledning ved Burusjøen/Lundtjønna - gbnr
217/1
8 I
Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - graving av vannledning ved Burusjøen
9 S
Dispensasjonsbehandling - graving av
vannledning ved Burusjøen - fra
kommuneplanens arealdel - gbnr 217/1
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Olav Stavsøien
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag m.fl.
Kai Børge Amdal m.fl.

Kristine Bye
Sametinget
Kristine Bye

Norges vassdrags- og energidirektorat

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Vedleggene er markert med fet skrift.
Ingress
Ola Stavsøien og Borgny Stavsøien søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for
graving av vannledning fra Lundtjønna og opp til eiendom gbnr 217/10.

Saksopplysninger
Ola Stavsøien og Borgny Stavsøien søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for
graving av vannledning fra Lundtjønna og opp til eiendom gbnr 217/10. Søknaden ble mottatt
04.02.2016.
Beliggenhet
Eiendommen ligger ca.80 meter fra Burusjøen.

Figur 1 Oversiktskart over deler av kommuneplanens arealdel. Området det søkes dispensasjon er vist med rød pil.

Dagens situasjon/beskrivelse av tiltaket
Tiltaket er allerede gjennomført, og tiltakshaver forteller
at: ‘’ Vi utførte arbeidet i løpet av høsten 2014 etter at overflaten
var tilfrosset og mente da at vi ikke ville påføre terrenget og
vegetasjonen varige sår. Sommeren 2015 foretok vi noe håndarbeid
etter grøftetraseen, men ikke nok til at vi ville tilså før vi kom til
sommeren 2016. Vår plan er derfor at vi skal sluttføre planering
(med bruk av spade) og tilså i løpet av kommende forsommer.’’
Vannledningen har en lengde på 250m og er 0,5m dyp.

Figur 2 Situasjonskart over tiltaket.
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Planavklaring
Omsøkt tiltak ligger innenfor LNF – sone 1 i kommuneplanens arealdel vedtatt 26.04.2010, med
følgende bestemmelser:

Søkerens begrunnelse for tiltaket
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har
oppgitt følgende begrunnelse:
‘’ Bekken fra Lundtjønna og et tilhørende oppkomme er brukt som vannkilde på hytta siden den ble bygd i 1984.
Over de senere år har både bekken og oppkomme gradvis tørket inn og slik sett ikke fungert som vannkilde gjennom
store deler av sommeren. Vi bruker hytta storparten av året og har derfor bruk for stabil og god vannforsyning. Dette
gjelder særlig på sommeren da vi tilbringer mesteparten av helger og ukedager på hytta.
Etter hvert som vannkildene har tørket inn mente vi det ville være fornuftig å legge en ledning fra Lundtjønna og til
vannposten ved hytta slik at vi fikk erstattet de inntørkede kildene. For at ledningene ikke skulle ligge som et
fremmedelement opp i dagen trodde vi det ville være fornuftig å legge den under jordbandet. (…) Vi tenkte ikke da på
at dette var et tiltak det var søknadsplikt for da vi på dette tidspunktet var mest opptatt av det «miljømessig» var
bedre at vannledningen ble liggende under jorden enn over jorden.’’
Høring/nabovarsel
Søknaden om dispensasjon er sendt på høring med frist 11.03.2016. Følgende har svart innen
tidsfristen:
Lokal skogbruksmyndighet
Tiltaket ligger ovenfor produktiv skogareal i Midtre Gauldal kommune. Tiltaket vil derfor ikke
komme i konflikt med skogbruket.
Området tiltaket er gjennomført i ligger innenfor viltområde 20; Vinterområde for lirype
(…)Viltområde 20 er et stort viltområde som strekker seg rundt Burusjøen. Tiltaket vil, slik
rådmannen ser det, ikke ha negativ påvirkning på viltområdet.
Det er ikke registreringer i Naturbase og Artskart som kommer i konflikt med tiltaket.
Formålet med tiltaket er å ta vann fra Lundtjønna og til hytta. Det er snakk om begrensede mengder
vann som går gjennom en slik ledning, og det antas derfor at dette ikke vil ha negativ påvirkning på
vannmiljøet og fisken i Lundtjønna.
Det er planlagt å så i arealene som er berørt av gravingen. Rådmannen er skeptisk til dette, da dette
vil føre til innførsel av arter som ikke er naturlige for området. Det beste vil være å la dette skje
naturlig.
Lokal landbruksmyndighet
Det bemerkes at området rundt Burusjøen er et av de mest utbygde hytteområdene i kommunen.
Det uttrykkes derfor skepsis til slike tiltak, dersom det blir vanlig å føre fram vann til hyttene i
nedgravde vannledninger. Graving krever tillatelse etter lov om motorferdsel i utmark med
tilhørende nasjonale forskrift. Det er ikke søkt om slik tillatelse. Fritidseiendommene har behov for
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tilgang på vann og annen tilrettelegging. Det anbefales at området rundt Burusjøen reguleres for
fritidsbebyggelse. Spørsmål omkring vann, adkomst mm kan avklares i en evt. plan.
Områdene ved Burusjøen brukes til beite for sau. Det ligger mange setervoller rundt sjøen. Disse
brukes ikke til melkeseterdrift lenger. Landbruk kan ikke se at et slikt enkeltstående tiltak vil
representere særlig ulemper for landbruksdriften i dette området. Vi er noe skeptisk til at
gravestrengen tilsåes. Det er best om lokale arter får spre seg selv og dekke gravesårene over tid.
Fylkesmannen i Sør- Trøndelag
Ingen merknad, men minner om at alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes etter
prinsippene i naturmangfoldloven §§8-12 (jf nml § 7).
Sør – Trøndelag fylkeskommune
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 relativ liten
risiko for at planen vil komme i konflikt med slike.
Minner om den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven. Dersom en under
opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet kulturminne), må en stanse
arbeidet og varsle fylkeskommunen.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Det er selvsagt svært uheldig at tiltakshaver gjennomfører søknadspliktige tiltak uten å søke om
dispensasjon først. I midlertidig anser vi tiltaket som svært begrenset og etter vårt syn med svært
små konsekvenser. Vi har derfor ingen kommentar til saken.
Sametinget
Sametinget har vurdert området for gjennomført tiltak. I dette tilfelle anser vi det som lite
sannsynlig at gravingen har gjort skade på automatisk freda, samiske kulturminner. Sametinget har
derfor ingen spesielle merknader til dispensasjonssøknaden. (…)
Vi minner om at elle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge klm.§4 annet
ledd. (…)
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.

Vurdering
Rådmannen gjør oppmerksom på at vannledningen er ulovlig etablert. Den er et faktum pr. i dag og
følges opp i egen sak etter pbl. Kap 32.
Burusjøen er et populært hytteområde med mange fritidsboliger. Rådmannen ser i likhet med den
lokale landbruksmyndigheten skeptisk til at det skal gå en vannledning fram til hver hytte. De fleste
fritidseiendommene har behov for tilgang på vann og annen tilrettelegging. I framtiden ønsker
rådmannen at det etableres en detaljregulering som tar for seg hele området rundt Burusjøen slik at
man får en helhetlig planlegging av både bebyggelse, tomteinndeling, veger og annet infrastruktur.
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Det vurderes som en fordel at ledningen plasseres i et område der tiltaket ikke vil skape
konsekvenser for hverken landbruket eller skogbruket. En slik vannledning vil føre inn en begrenset
mengde vann og på denne måten ikke ha en negativ konsekvens for vannmiljøet eller fisken i
Lundtjønna. Rådmannen forutsetter at vann til hytte ikke er det samme som innlagt vann.
Sistnevnte forutsetter også en utslippstillatelse.
For å kunne grave er det krav om å få tillatelse etter lov om motorferdsel i utmark med tilhørende
nasjonal forskrift. Rådmannen mener dette er et vilkår som må settes ved en eventuell dispensasjon.
Tiltakshaver beskriver at han skal avslutte arbeidet med såing. Dette er rådmannen negativ til. Å
føre inn fremmede arter i et nytt naturmiljø kan få uheldige konsekvenser for det eksisterende
naturmiljøet i området. Rådmannen mener at det mest gunstige vil være å la de naturlige prosessene
styre seg selv og la de lokale arter får spre seg selv og dekke gravesårene over tid.
Vurdering etter prinsippene etter 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
Midtre Gauldal kommune gir dispensasjon for graving av vannledning på 250m fra Lundtjønna og
til hytte på eiendommen gbnr 217/1.
Som vilkår settes:
 Få tillatelse etter lov om motorferdsel i utmark med tilhørende nasjonal forskrift.
 At inngrepet ikke tilsås, men at de lokale arter får spre seg selv og dekke gravesårene over
tid.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at tiltaket ligger i
jorddekket fastmark og vil ikke være til hinder for hverken jordbruket eller skogbruket i området.
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Arkivnr. 142
Utvalg
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Saksnr. 2016/186-11
Utvalgssak
Møtedato
41/16
18.04.2016
Saksbehandler: Kristine Bye

Dispensasjonsbehandling – Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens
arealdel - gbnr 16/14

Dokumenter i saken:
1
I
Søknad om dispensasjon fra
kommunedelplan Rognes - oppføring av
anneks - gbnr 16/14 - Skarhøgda,
Rognesmarka - søker Ingvar Granøien
2
U Foreløpig svarbrev - Søknad om dispensasjon
fra kommunedelplan Rognes - oppføring av
anneks - gbnr 16/14 - Skarhøgda,
Rognesmarka
3
I
Ettersendelse - Søknad om dispensasjon
fra kommunedelplan Rognes - oppføring
av anneks - gbnr 16/14
4
U Høringsbrev - Dispensasjonssøknad fra
kommuneplanens arealdel - oppføring av
anneks - gbnr 16/14 - Skarhøgda,
Rognesmarka
5
N Høringsbrev - Dispensasjonssøknad fra
kommuneplanens arealdel - oppføring av
anneks - gbnr 16/14 - Skarhøgda,
Rognesmarka
6
X Høringsbrev - Dispensasjonssøknad fra
kommuneplanens arealdel - oppføring av
anneks - gbnr 16/14 - Skarhøgda,
Rognesmarka
7
N Uttalelse skogbruk og vilt - Søknad om
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel oppføring av anneks - gbnr 16/14 - Skarhøgda,
Rognesmarka - søker Ingvar Granøien
8
I
Sametingets uttalelse til dispensasjonssøknad gbnr 16/14
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Ingvar Granøien

Ingvar Granøien

Ingvar Granøien
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag m.fl.

Kai Børge Amdal m.fl.

Kristine Bye

Kristine Bye

Sametinget

9

I

10

I

11

S

Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - oppføring av anneks på Skarhøgda gbnr 16/14
Uttalelse - Dispensasjonssøknad fra
kommunedelplan Rognes - oppføring av
anneks - gbnr 16/14 - Skarhøgda,
Rognesmarka
Dispensasjonsbehandling - Dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - oppføring av
anneks - gbnr 16/14

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Norges vassdrags- og energidirektorat

Vedleggene er markert med fet skrift.
Ingress
Ingvar Granøien søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av anneks med
en grunnflate på 15m2 (3m x 5m) og en høyde på 3,25m, på eiendommen gbnr 16/14.

Saksopplysninger
Bakgrunn
Ingvar Granøien søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av anneks på
eiendommen gbnr 16/14. Mangelfull søknad ble mottatt 14.01.2016, og komplett søknad ble
mottatt 21.01.2016.
Beliggenhet
Tiltaket ligger i Skardhøgda/ Rognesmarka ca. 0,6 kilometer fra Skilbreitjønna.

Figur 1 Oversiktskart over deler av kommuneplanens arealdel. Tiltaket det søkes dispensasjon fra er vist med rød pil.

Dagens situasjon/beskrivelse av tiltaket
Tiltakshaver beskriver at:
‘’ Jeg har planer om å bygge et anneks på min hytteeiendom. Kommunen
opplyser at dette området er utlagt som beiteområde og krever en dispensasjon.
Annekset skal kun benyttes til overnatting og er uten innlagt vann og avløp.
Øvrig bebyggelse på tomta er ei hytte og et uthus. Bebyggelsen står på
selveiertomt som ikke er inngjerdet. Annekset tenkes satt opp innenfor
grensen til tomta.’’

Figur 2 Situasjonskart over tiltaket.
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Planavklaring
Omsøkte tiltak ligger innenfor LNF – sone 1 i kommuneplanens arealdel vedtatt 26.04.2010, med
følgende bestemmelser:

Søkerens begrunnelse for tiltaket
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har
oppgitt følgende begrunnelse:
‘’Annekset er tenkt brukt til overnatting. Våre 2 voksne døtre og deres familier, til sammen 10 personer ønsker å
tilbringe tid på hytta samtidig. Det er derfor behov for flere sengeplasser.’’
Høring/nabovarsel
Søknad om dispensasjon ble sendt på høring med frist 19.02.2016. Følgende har svart innen
tidsfristen:
Lokal skogbruksmyndighet
Hyttetomta ligger i LNF sone 1. Tiltak med anneks for overnatting er planlagt på egen
fritidseiendom. Hytteeiendommen har adkomst etter eksisterende veg i området.
Et anneks på denne tomta vil ikke medføre særlig store endringer i bruken av området. I tillegg er
det regulert et hytteområde i nærheten av søkers hytte.
Ingen merknad i saken.
Fylkesmannen i Sør – Trøndelag
Området fritidsboligen ligger i er lite bebygd og det er ikke vei helt fram. Målet med annekset er å gi
flere sengeplasser. Ved flere sengeplasser og økt bruk av fritidsboligen er det også sannsynlig at
behovet for vei helt fram øker. Dette vil være uheldig i et område som framstår som lite berørt.
Fylkeskommunen påpeker også at det er uheldig dersom kommunen åpner for utbygging i områder
som ikke er vurdert i overordnet plan. Fylkesmannen viser også til at en bit-for-bit utbygging er
uheldig fordi det over tid fører til undergraving av gjeldende arealplaner og kommunens helhetlig
utbyggingsstrategi.
Fylkesmannen fraråder at det blir gitt dispensasjon til bygging av anneks.
Fylkesmannen minner om at alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes etter prinsippene i
naturmangfoldloven §§8-12 (jf nml § 7).
Sør – Trøndelag fylkeskommune
Ingen merknad.
Fylkeskommunen har av kapasitetsmessige årsaker ikke hatt muligheten til å vurdere saken med
henblikk på kulturminner. Vi ber derfor tiltakshaver vise ekstra oppmerksomhet, og minner om den
generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven. Dersom en under opparbeidingen skulle
støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet kulturminne), må en stanse arbeidet og varsle
fylkeskommunen.
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Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Ingen merknad.
Sametinget
Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og annet kan vi ikke se at det er fare for at det omsøkte
tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda, samiske kulturminner. Sametinget har derfor ingen
spesielle merknader til dispensasjonssøknaden.
Skulle det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre spor som tyder på eldre
aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes til Sametinget og fylkeskommunen
omgående, jf. lov 9.juni 1978 nr.50 om kulturminner (klm.) §8 annet ledd. Vi minner om at alle
samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge klm. §4 annet ledd.
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 dispensasjon må være klart større enn ulempene, etter en samlet
vurdering.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
Dispensasjonen kan gis både midlertidig og varig. Det kan i tillegg settes vilkår ved dispensasjonen.

Vurdering
Det har kommet inn merknader der Fylkesmannen fraråder at det blir gitt dispensasjon.
Eiendommen er allerede utbygd med en hytte og et uthus. Rådmannen mener at et anneks på en
grunnflate på 15m2 (3m x 5m) og en høyde på 3,25m ikke vil medføre endringer i bruken av
området. Eiendommen ligger også på et område med skog av lav bonitet, og vil dermed ikke
komme i konflikt med skoginteressen.
Fylkesmannen fraråder at det blir gitt dispensasjon på bakgrunn av at det ikke eksisterer veg helt
fram til eiendommen, samt at området er lite bebygd. Rådmannen ser at det går to stier helt fram til
hytteeiendommen. Det er ca.300 meter fra eksisterende veg og parkering, og rådmannen forutsetter
at det ikke vil være behov for veg helt fram til hytteeiendommen. Et slikt behov utløser krav til ny
dispensasjonssøknad.
Hytten befinner seg i et område med spredt hyttebebyggelse. Det eksisterer et regulert hyttefelt på
østsiden av omsøkte hyttetomt, Svartfjellia hytteområde. Der er det regulert inn 10
hytteeiendommer. Rådmannen mener at området ikke kan sees som uberørt natur.
Vurdering etter prinsippene i naturmangfoldloven §8-12:
§8 – Kunnskapen anses å være 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.
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Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune vedtar å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av
anneks med en grunnflate på 15m2 (3m x 5m) og en høyde på 3,25m på eiendom gbnr 16/14.
Vedtaket er fattet i medhold til Plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at det allerede
eksisterer bebyggelse på eiendommen og andre hytter i området. Tiltaket vil dermed ikke få uheldige
konsekvenser for hverken naturmiljøet eller for de andre hyttene i området.
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Saksbehandler: Kristine Bye

Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - oppføring av
anneks - gbnr 77/33

Dokumenter i saken:
1 I
Søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - oppføring av
anneks - 20 kvm - gbnr 77/33 - Haakon og
Lisbeth Nordseth
2 U Høringsbrev - Dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - oppføring av anneks - gbnr 77/33
3 I
Uttalelse til søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - oppføring av anneks
4 I
Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - oppføring av anneks - Trolltjønna Midtre Gauldal 77/33
5 I
Sametingets uttalelse - oppføring av anneks - gbnr
77/33 - Midtre Gauldal kommune
6 S Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens
arealdel - oppføring av anneks - gbnr 77/33

Haakon og Lisbeth Nordseth

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag m.fl.
Mattilsynet
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Sametinget

Vedleggene er markert med fet skrift.
Ingress
Haakon og Lisbeth Nordseth søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å bygge et
anneks på eiendommen gbnr 77/33.

-246-

Saksopplysninger
Bakgrunn
Haakon og Lisbeth Nordseth søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å bygge et
anneks på 20 kvadratmeter på eiendommen gbnr 77/33. Tiltaket er i utgangspunktet i tråd med
planen, men kommer innenfor 50meter sonen fra Trolltjønna. Søknaden ble mottatt 11.02.2016.
Beliggenhet
Eiendommen ligger ca.21 meter fra Trolltjønna.

Figur 1 Oversiktskart over deler av kommuneplanens arealdel. Området det søkes dispensasjon fra er vist med rød pil.

Dagens situasjon/beskrivelse av tiltaket
Tiltakshaver beskriver at ‘’annekset ønskes plassert i linje med
hovedhyttas øvervegg, 8,5 meter fra hovedhyttas vestvegg. Den vil ligge ca. en
meter lavere i terrenget enn hovedhytta, og mønehøyden vil være 3 meter.
Den vil ha torvtak og samme mørke farge som hytta.
Totalt bebygd areal på eiendommen blir da 87 kvadratmeter inkludert
uthuset på 18 kvadratmeter.’’

Figur 2 Situasjonskart over tiltaket.

Planavklaring
Det omsøkte tiltaket ligger innenfor område avsatt til fritidsbebyggelse – nåværende, men kommer
innenfor 50meter sonen fra Trolltjønna.
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Søkerens begrunnelse for tiltaket
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har
oppgitt følgende begrunnelse:
‘’ Det er behov for flere sengeplasser, et større areal, og vi ønsker å løse dette med et frittstående anneks i samme stil
med røsting samme vei som hyttas hovedbygg.
Nærmeste avstand til Trolltjønna vil være 35 meter. Den er skjermet ned mot vannet med noen store furuer foran.’’
Høring/nabovarsel
Søknaden om dispensasjon ble sendt på høring med frist 18.03.2016. Følgende har svart innen
tidsfristen:
Fylkesmannen i Sør - Trøndelag
Det omsøkte tiltaket vil ikke komme nærmere Trolltjønna enn eksisterende hytte gjør i dag.
Fylkesmannen har ingen avgjørende merknader forutsatt at den omsøkte annekset ikke oppføres
nærmere Trolltjønna enn eksisterende hytte.
Fylkesmannen minner om at alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes etter prinsippene i
naturmangfoldloven §§8-12 (jf nml § 7).
Sør – Trøndelag fylkeskommune
Ut fra de interesser de skal ivareta ikke har merknader til dispensasjonssøknaden.
Så vidt vi kan se fra kulturminneregisteret, er det ikke registrert automatisk fredede kulturminner i
området. Selv om dette registeret er noe mangelfullt, vurderer vi det til å være relativ liten risiko for
at tiltaket vil komme i konflikt med slike.
Vi minner imidlertid om den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven. Dersom en
under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet kulturminne), må en
stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen.
Mattilsynet
Det omsøkte tiltaket berører ikke tilsigsområdet til registrerte vannforsyningssystemer.
Mattilsynet har ingen kommentar på at dispensasjonen fra kommuneplanens arealdel gis ut fra
forhold som berører drikkevannshensyn.
Sametinget
Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og annet kan vi ikke se at det er fare for at det omsøkte
tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda, samiske kulturminner. Sametinget har derfor ingen
spesielle merknader til dispensasjonssøknaden.
Skulle det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre spor som tyder på eldre
aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og fylkeskommunen
omgående, jf. lov 9.juni 1978 nr.50 om kulturminner (klm.) § 8 annet ledd. Vi minner om at alle
samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge klm. §4 annet ledd.
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Forutsetninger 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 dispensasjon 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
Eiendommen ligger i et område avsatt til nåværende fritidsboliger, der det eksisterer mange
hyttetomter. Å bygge et anneks skaper dermed ikke konsekvenser for de andre hyttene i området.
Tiltaket ligger ca. 35 meter fra Trolltjønna. På bakgrunn av at annekset ikke kommer nærmere
strandsonen enn den allerede eksisterende hytte, kan ikke rådmannen se at tiltaket vil komme i
konflikt med andre interesser i området. Annekset slik rådmannen vurderer det vil heller ikke føre
til ytterligere privatisering, da det allerede eksisterer bebyggelse på eiendommen.
Rådmannen mener at fordelene er større enn ulempene, også med bakgrunn i at det ikke foreligger
noen negative uttalelser fra høringsinstansene. Tiltaket vil heller ikke få store konsekvenser for
Trolltjønna.
Vurdering av prinsippene etter 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
Midtre Gauldal kommune vedtar å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å bygge et
anneks på 20 kvadratmeter ca. 35 meter fra Trolltjønna, på eiendom gbnr 77/33.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at annekset ikke
ligger nærmere strandsonen enn den allerede eksisterende hytte og ikke vil skape ytterligere
konsekvenser.
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Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Statens vegvesen - Region midt

Vedleggene er markert med fet skrift.
Vi viser til søknad om dispensasjon mottatt 16.10.2015

Saksopplysninger
Bakgrunn
Tidligere grunneier Britt-Irene Storli søker om dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel for
endring av fritidsbolig til helårsbolig på eiendommen gbnr 51/11. Søkeprosessen har pågått siden
31.08.2014, da søker har manglet begrunnelse som ikke har blitt ettersendt før 16.10.2015. I dag eies
eiendommen 51/11 av Robert Bjørgen og Elin Engesmo.
Beliggenhet
Området ligger sør-vest for Støren sentrum, vest for E6.

Figur 1 Oversiktskart over deler av Midtre Gauldal kommune. Området det søkes dispensasjon
er vist med rød pil.

Dagens situasjon/ Beskrivelse av tiltaket
Tiltakshaver ønsker å endre en fritidsbolig til en helårsbolig.
Huset ble kjøpt i 2010 som en fritidsbolig. Tiltakshaver forteller
at:
‘’ Når vi fikk huset ringte vi kommunen før vi begynte å renovere huset til
en helårsbolig. Vi fikk beskjed om at der stod det ikke reg. som fritidsbolig
så søknad om dette var ikke nødvendig. ‘’ Det var bare å bo der.’’ Vi
søkte om kloakk utslipp og det ble godkjent.
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Figur 2 Situasjonskart over tiltaket.

Vi la inn vann i huset og endret strømnettet til nåtidens regler. Renoverte huset til det passet som en helårsbolig.
Bodde der i 4 år og betalte kommunale avgifter som alt var som det skulle være. Men vi fikk problem når vi skulle
selge huset og fikk vite at det fortsatt var fritidsbolig.’’
Britt-Irene Storli argumenterer i mailen for at hun har vært i god tro og trodde eiendommen var
godkjent som helårsbolig. Da hun skulle selge eiendommen skapte dette problemer. Med bakgrunn
i en del misforståelser har saken ligget i bero siden 2014. Nå ønskes saken sluttført.
Planavklaring
Det omsøkte tiltaket ligger innen LNF – sone 1 i Kommuneplanens arealdel vedtatt 26.04.2015,
med følgende bestemmelser:

Søkerens begrunnelse for tiltaket
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har
oppgitt følgende begrunnelse:
‘’ Håper dere kan endre slik at huset blir registrert der det hører hjemme etter så mange år som ‘’helårsbolig.’’ Det er
mange som bor oppi der og det er ikke noe problem med kollektivtrafikken siden det er busstopp på begge sidene på
E6. Avkjørselen er lagt til rette for de som bor oppi der. Det står heller ikke noe som er vernet på eiendommen som
blir søkt om endring.’’
Høring/nabovarsel
Søknad om dispensasjon ble sendt på høring med frist 27.11.2015, med en utvidet frist til
04.12.2015. Følgende har svart innen tidsfristen:
Anne Hakvåg (Nabo)
Det gis ikke godkjenning siden jeg mener det for eiendommen ikke eksisterer noe veirett over gbnr
50/4.
Fikk forelagt papirer fra 1959 av dagens eier som viser veien. Iflg dagens situasjonskart slutter
denne veien ved bolighuset på gnr 50, bnr 4. (…).
Siden 1982 har det ikke vært fastboende på Bergråa og bruken av eiendommen har siden vært
fritidspreget og ikke medført særlig ulemper for oss trafikkmessig sett.
I 2010 kom dagens eiere av Bergråa og er faktisk de første fastboende med bil. Og vi har fått erfare
hva dette betyr for oss. Vi har nå et gårdstun som vi arealmessig ikke kan benytte fritt mer enn i
underkant 50% av. (…) Dagens eiere hevdet at de hadde papirer på veirett. Disse papirene viser seg
nå, etter hva jeg skjønner, å være fra utbedringsprosjektet fra 1959.
Eiendomsmegler ble også ved siste eierskifte i 2010 gjort oppmerksom på at det ikke eksisterer
veirett. (…).
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen mener det er viktig å forholde seg til overordnede planer og mener generelt det er
uheldig å blande helårsboliger og fritidsboliger.
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Fylkesmannen viser til at i Kommuneplanens arealdel er det gjennom en helhetlig prosess gitt klare
føringer for utviklingen av Midtre Gauldal kommune. Omsøkt tiltak ligger i et område avsatt til
LNF sone 1, der det ikke tillates ny eller vesentlig utvidelse av spredt bolig-, ervervs, eller
fritidsbebyggelse. Fylkesmannen mener at overordnede planer bør legges til grunn, samt veie tungt
når dispensasjonen vurderes. Omsøkt tiltak ligger i et hyttefelt og Fylkesmannen mener at en
tillatelse til omsøkt tiltak vil legge føringen for behandling av lignende saker både i selve hyttefeltet
og i andre hyttefelt i kommunen. Fylkesmannen mener også det vil være uheldig å blande formålene
fritidsbolig og enebolig i samme felt.
Fylkesmannen viser til de nye statlige planretningslinjer for samordnet bolig-areal og
transportplanlegging. Målet med denne er at: « utbyggingsmønster og transportsystem skal fremme utvikling
av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige
transportformer.» og at « planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv
ressursutnyttelse…» For å legge til rette for å oppnå dette må det legges vekt på høy arealutnyttelse og
fortetting i by og tettstedsområder og rundt kollektivknutepunkter. Det omsøkte tiltaket ligger i et
område avsatt til LNF, og det finnes ikke gang- og sykkelvei her. En bruksendring vil være uheldig i
forhold til SPR for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging selv om holdeplasser for buss
er like ved. Det vil også bidra til å undergrave gjeldene arealplaner.
Omsøkt tomt ligger like ved E6 og ligger helt i gul støysone. Fylkesmannen forutsetter at
kommunen sikrer tilfredsstillende støyforhold i henhold til T- 1442/2012 hvis det gis dispensasjon
som omsøkt. Det må redegjøres for hvilke støyreduserende tiltak som må gjennomføres for å
oppnå tilfredsstillende støyforhold.
Fylkesmannen fraråder dispensasjon.
Sør –Trøndelag fylkeskommune
Ingen merknad, men minner om at alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes etter
prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12.
Statens vegvesen
Vegvesenet mener det er uheldig og svært beklagelig at søker fikk feil informasjon fra kommunen,
men kan likevel ikke ta hensyn til dette i saksbehandlingen.
Eiendom gbnr 51/11 ligger nært E6. Den aktuelle strekningen av E6 har ikke noe trafikksikkert
tilbud til myke trafikanter. Vi erfarer at det er barn og unge som er mest utsatt i slike
sammenhenger.
Av trafikksikkerhetsmessige hensyn er det ikke ønskelig med en utvikling der beboerne må bruke
riksvegen som transportåre til de fleste daglige aktiviteter. Eiendommen har lange avstander til både
butikk, fritidsaktiviteter, skole og barnehage. Vi tror bil i stor grad vil bli benyttet som reisemiddel.
Vi har nasjonale målsettinger om å redusere klimautslippet, og for å nå målsetningene er en
avhengig av en helhetlig og hensiktsmessig arealplanlegging, slik at energibruken og
klimagassutslippene kan reduseres.
Statens vegvesen mener utvidet bruk av avkjørselen vil være svart uheldig for trafikksikkerheten og
vil ikke tillate utvidet bruk av eksisterende avkjørsel fra E6. Det er registrert mange ulykker i
forbindelse med avkjørsler.
Den aktuelle strekningen av E6 forbi eiendommen gbnr 51/11 inngår i prosjektet for ny to-/trefelts
veg med midtdeler på strekningen mellom Korporalsbrua og Støren i Midtre Gauldal kommune. I
og med at det skal etableres midtdeler skal det også etableres et lokalt sidevegnett. Avkjørselen vil
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trolig først løses når sidevegnettet er ferdig etablert. Tidspunktet for byggestart er i midlertidig ikke
avklart.
Eiendommen er også støyutsatt. Den er innenfor gul støysone med støy over 55dB. og krever i så
fall støydempende tiltak i henhold til « Retningslinje for behandling av støy og arealplanlegging» (T1442/2010). Støyskjerming må eventuell bygges på tiltakshavers egen grunn.
Vegvesenet mener at en dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel for bruksendring fra
fritidsbolig til bolig er svært uheldig, og vi kan ikke for vår del se at det foreligger særlige grunner
for å dispensere fra kommuneplanens arealdel. Vegvesenet vil påklage en eventuell tillatelse
dersom dette gis fra kommunens side.
Forutsetninger for å kunne gi dispensasjon
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom hensyn til
bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelser, ikke vesentlig blir tilsidesatt.
Samt at fordelene med å innvilge dispensasjon må være klart større enn ulempene, etter en samlet
vurdering.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på at dispensasjonens
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
Dispensasjonen kan både gis midlertidig og varig. Det kan i tillegg settes vilkår ved dispensasjonen.

Vurdering
Fylkesmannen og Statens vegvesen har kommet med merknader som fraråder dispensasjon til
bruksendring. Statens vegvesen poengterer at de vil påklage hvis det gis en eventuell tillatelse om
dispensasjon.
Å gjennomføre en bruksendring fra fritidsformål til boligformål er et tiltak som fører til økt bruk av
boligen og veinettet. Området er i dag avsatt til fritidsformål, og det er et viktig planfaglig prinsipp å
ikke blande helårsboliger og fritidsboliger. Utfra dette er det å foretrekke at fritidseiendommen ble
omgjort til helårsbolig.
Rådmannen henviser til tidligere fradeling for eiendom 51/11 vedtatt i 1985. Da gikk eiendommen
fra å være tidligere småbruk til å bli en fritidseiendom. Vedtaket fra 1985 poengterer at det
samtykkes i fradeling fra småbruk til fritidseiendom ved at ‘’ det forutsettes at den fradelte parsellen får
adkomstrett etter eksisterende veg.’’ Rådmannen kan ikke finne noen dokumentasjon på dette.
Eiendom 51/11 ble fradelt fra eiendom 50/4 07.09.1989. Rådmannen har tatt kontakt med
Tinglysningen der det viser seg at det ikke eksisterer noen veirett til hverken eiendom 50/4 eller
eiendom 51/11.
Eiendommen har i dag behov for en utvidet bruk av eksisterende avkjørsel fra E6. Statens vegvesen
har uttalt seg at de ikke kommer til å tillate en utvidet bruk. Støren sentrum ligger ca. 4 kilometer fra
tomten, noe som tyder på at bil er transportmiddelet som i størst grad vil bli benyttet.
Rådmannen mener også det er uheldig at det ikke eksisterer noen gang- og sykkelveg, og mener
dette også bidrar til å minske trafikksikkerheten for eiendommen. Ettersom det foreligger en negativ
uttalelse med varsel om påklage fra en sektormyndighet, bør ikke kommunen gi dispensasjon.
Rådmannen vurderer Statens vegvesens uttalelse av en slik tyngde at dette må følges.
I framtiden vil det bygges en to-/trefelts ved mellom Korporalsbrua og Støren. I den forbindelse vil
det også etableres et lokal sidevegnett som løser problematikken rundt avkjørsel til tomten fra E6.
Det er likevel uklart når dette vil skje, og rådmannen kan derfor ikke ta hensyn til dette i
vurderingen.
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Både Fylkesmannen og Statens vegvesen viser til at eiendommen er svært støyutsatt og ligger i gul
støysone. Dette vurderer rådmannen som svært negativt. Et slikt område vil kreve støydempende
tiltak.
Rådmannen mener at ulempene er større enn fordelene for dette tiltaket. Det foreligger negative
uttalelser fra høringsinstansene og privatrettslige forhold som ikke kan dokumenteres.
Vurdering av prinsippene etter 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 avslår Midtre Gauldal kommune dispensasjonen fra
kommuneplanens arealdel for bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig på eiendom 51/11.
Vedtaket begrunnes med at det foreligger negativ uttalelse fra en sektormyndighet. Tiltaket vil også
ha svært negative konsekvenser for trafikksikkerheten i området.
Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 15.02.2016
Svein Fløttum (SP) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes for befaring.
Alternativt forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak
Saken utsettes for befaring.

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 15.03.2016
Svein Fløttum (SP) fremmet følgende forslag:
Saken ønskes utsatt på bakgrunn av behov for opplysninger om tilkomsten som er nødvendig for bruksendringen.
Utvalget gjør oppmerksom på at boligen må oppgraderes til TEK 10.
Utvalget ønsker at partene møtes for ytterligere informasjon.
Alternativt forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saken ønskes utsatt på bakgrunn av behov for opplysninger om tilkomsten som er nødvendig for
bruksendringen.
Utvalget gjør oppmerksom på at boligen må oppgraderes til TEK 10.
Utvalget ønsker at partene møtes for ytterligere informasjon.
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Midtre Gauldal Kommune
v/Odd Wilhelmsen

Støren, 02.09.2014

Vedr nabovarselom bruksendringpå gnr 51, bnr 11, Bergråa.
Mottok nabovarsel den 31.08.14 og kvitterte for mottak.
Godkjenning ble ikke gitt siden jeg mener det for eiendommen ikke eksisterer noen veirett
over gnr 50, bnr 4.
Fikk forelagt papirer fra 1959 av dagens eier som viser den gang en utbedring av den veien som da
var; fra Nerøien, til tømmerplass overfor øyabakken og med gren til Grønli. IfIg dagens situasjonskart
slutter denne veien ved bolighuset på gnr 50, bnr 4.
Den gang hadde vi driftsbygning som stod slik plassert at det ikke var rom for vei forbi denne og det
var eng mellom vår driftsbygning og Bergråa.
Vår driftsbygning raste ut i 1976. Gjenoppbygning av ny driftsbygning gjorde det mulig for å ferdes
forbi slik det er i dag. Siden 1982 har det ikke vært fastboende i Bergråa og bruken av eiendommen
har siden vært fritidsboligpreget og ikke medført særlig ulemper for oss trafikkmessig sett.
I 2010 kom dagens eiere av Bergråa og er faktisk de første fastboende som har bil. Og vi har fått
erfare hva dette betyr for oss. Vi har nå et gårdstun som vi arealmessig ikke kan benytte fritt mer enn
i underkant 50 % av.
Når dagens eiere overtok ble det også fra oss den gang, ved Jan Terje Hakvåg, reist spørsmål om
veiretten. Fra kommunalt hold fikk vi da beskjed om at dette ble en sak når/hvis det ble aktuelt å
gjøre bruksendring på eiendommen Bergråa og vi valgte å la spørsmålet bero inntil videre.. Dagens
eiere hevdet at de hadde papirer på veirett. Disse papirene viser seg nå, etter hva jeg skjønner, å
være fra utbedringsprosjektet fra 1959.
Eiendomsmegler Vidar Rognes ble også ved siste eierskifte i 2010 gjort oppmerksom på at det ikke
eksisterer veirett. Jeg gjorde han også denne gang oppmerksom på det samme.
Slik er historien og jeg skjønner at eierne stiller sterkt for å kunne hevde denne veiretten og jeg skal
være behjelpelig med dette. For meg handler dette om en økonomisk kompensasjon for beskåret
gårdstun og de ulempene det medfører med trafikk tett innpå. Denne kompensasjonen mener jeg
må stå i forhold med hva dette betyr i verdiforringelse av min eiendom.
Med hilsen
Anne Hakvåg
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Fra: BRITT-IRENE STORLI [mailto:britt-ir@online.no]
Sendt: 16. oktober 2015 13:53
Til: postmottak
Emne: Saksnr: 2014/2539-15et

Bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig-gbnr 51/11
Søker om endring fra fritidsbolig til helårsbolig begrunnet at det skal bo folk hele året der.
Vi kjøpte huset i 2010 å der i salgsoppgaven så stod huset som fritidsbolig. Når vi fikk huset
ringte vi kommunen før vi begynte å renovere huset til helårsbolig. Å fikk beskjed om at der
stod det ikke reg. som fritidsbolig så søknad om dette var ikke nødvendig. "Det var bare å bo
der" Vi søkte om kloakk utslipp å det ble godkjent å vi la inn vann i huset å endret strøm
nette til nåtidens regler. Renoverte huset til det som passet som helårsbolig. Bodde der i 4 år
å betale kommunaleavgifter som at alt var som det skulle vær. Men fikk problem når vi skulle
selge huset å fikk vite at det var fortsatt som fritidsbolig. Salget ble avventer til vi fikk vite
hva som forgikk. Ringte til Vidar Rognes som da var vår megler å snakket med han. Han
ringte kommunen å spurte om hvorfor ikke han fikk beskjeden når han ringte dem ang huset
når det skulle planlegges til salg. Fikk til svar at dette var noe man måtte spørre om huset
var frittidsbolig eller ikke. Så sjokket ble stort å vanskelig for oss å eventuelt kjøper. Men jeg
snakket med Lenvik å han skulle hjelpe meg når problemene stod slik mellom oss å
kommunen. Med at vi ringte å fikk beskjed om at søknad var ikke nødvendig siden det ikke
var reg som frittidsbolig og att det ikke ble fanget opp når vi søkte om kloakk utslipp. Så
sendte dere en Mail i oktober/november der jeg trudde at det da var ute av min verden slik
at alt var i orden. Helt til jeg fikk ett nytt brev NÅ med dato 8/10-15 at saken blir avsluttet
om endring. Så håper at dere kan endre slik at huset blir registert der det hører hjemme
etter så mange år som "Helårsbolig".
Det er flere som bor oppi der å det er ikke noe problem med kollektiv trafikken siden det er
busstopp på begge sidene på E6. Avkjørselen er lagt til rette for de som bor oppi der. Det
står ikke noe som er vernet på eiendommen som blir søkt om endring.
Hilsen
Britt-Irene Storli
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Saksframlegg

Arkivnr. L12
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2016/608-6
Utvalgssak
Møtedato
44/16
18.04.2016
Saksbehandler: Kristine Bye

Dispensasjonsbehandling – Formålsendring fra forretnings- til
næringsvirksomhet - Fra reguleringsplan for Kotsøy sentrum - gbnr 221/41 og
277/24

Dokumenter i saken:
1 I
Søknad om dispensasjon fra Reguleringsplan
for Kotsøy sentrum - bruksendring fra
forretnings- til næringsvirksomhet - gbnr
221/41 og 277/24 - Kotsøy - 7387 Singsås søker Kotsøy næringsbygg AS
2 U Høringsbrev - dispensasjon fra reguleringsplan
Kotsøy - fra fortetting til næringsvirksomhet gbnr 221/41 og gbnr 277/24
3 I
Uttalelse til søknad om dispensasjon fra
Reguleringsplan for Kotsøy sentrum
4 I
Uttalelse - dispensasjon for reguleringsplan for
Kotsøy sentrum - bruksendring for forretnings- til
næringsvirksomhet
5 I
Høringssvar - Dispensasjon - Reguleringsplan Gbnr 221/41 og gbnr 277/24 i Midtre Gauldal
kommune - Bruksendring fra forretnings- til
næringsvirksomhet
6 S Dispensasjonsbehandling - Bruksendring fra
forretnings- til næringsvirksomhet - Fra
reguleringsplan for Kotsøy sentrum - gbnr 221/41
og 277/24

Vedleggene er markert med fet skrift.
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Kotsøy næringsbygg AS

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag m.fl.
Mattilsynet
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Statens vegvesen - Region midt

Ingress
Kotsøy Næringsbygg AS v/Toralf Lillerønning søker om dispensasjon fra reguleringsplan Kotsøy
sentrum for formålsendring fra forretnings- til næringsvirksomhet på eiendommen gbnr 221/41 og
277/24.

Saksopplysninger
Bakgrunn
Kotsøy Næringsbygg AS v/Toralf Lillerønning søker om dispensasjon fra reguleringsplan Kotsøy
sentrum for formålsendring fra forretnings- til næringsvirksomhet på eiendommen gbnr 221/41 og
277/24. Søknaden ble mottatt 17.02.2016.
Beliggenhet
Området ligger i Kotsøy sentrum.

Figur 1 Oversiktskart over deler av Midtre Gauldal kommune. Området det søkes dispensasjon fra er markert med rød pil.

Gjeldende reguleringsplan:

Figur 2 Reguleringsplan for Kotsøy sentrum. Området det søkes dispensasjon fra er markert med rød pil.
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Dagens situasjon/beskrivelse av tiltaket
Tiltakshaver beskriver at: ‘’ På eiendommen ble det i 2008 bygd nytt forretningsbygg for Coop Kotsøy SA.
Driften ble stoppet i september 2015 på grunn av manglende lønnsomhet.
Nå er det et nytt selskap, Kotsøy Næringsbygg AS som har kjøpt eiendommen av Coop Norge som hadde tilråd pant
i eiendommen.’’
Rådmannen viser videre til vedlagt materiale i saken.
Planavklaring
Det omsøkte tiltaket ligger innenfor reguleringsplan Kotsøy sentrum med følgende bestemmelser:

Søkers begrunnelse for tiltaket
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har
oppgitt følgende begrunnelse:
‘’Kotsøy Næringsbygg AS skal videreføre salget av drivstoff fra dagens anlegg. Bestilling og tilsyn med dette skal
ivaretas av Ingebritt Huus.’’
Tiltakshaver har ikke begrunnet ytterligere.
Høring/nabovarsel
Søknaden om dispensasjon ble sendt på høring med frist 23.03.2016. Følgende har svart innen
tidsfristen:
Fylkesmannen i Sør – Trøndelag
Ingen merknad, men minner om at alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes etter
prinsippene i naturmangfoldloven §§8-12 (jf nml § 7).
Sør – Trøndelag fylkeskommune
Ingen merknad.
Statens vegvesen
Ingen merknad.
Mattilsynet
Forhold knyttet til vann og avløp er ikke belyst i søknaden. Mattilsynet er kjent med at det er et
privat vannforsyningssystem i området (Kotsøy vannverk) som forsyner deler av området. I tillegg
er det etablert en borebrønn i tilknytting til en trevarefabrikk i området. Mattilsynet har ikke
kjennskap til vannkvaliteten, kapasiteten eller detaljert forsyningsområde til disse to
vannforsyningssystemene.
Dispensasjonssøknaden får ikke konsekvenser for tilsigsområdet til registrerte
vannforsyningssystemer. For en av næringsaktørene som skal inn i bygget er vannkvalitet og
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forsyningskapasitet avgjørende for aktiviteten. Mattilsynet er allerede i dialog med virksomheten om
dette. Vannforsyningssystem til næringsvirksomhet skal meldes til Mattilsynet, jf.
drikkevannsforskriften § 10a.
Mattilsynet kjenner ikke til om bygget er utstyrt med tilbakeslagssikring som tilfredsstiller gjeldende
krav. Dette for å hindre innsug av forurensning fra bygget til vannverkets ledningsnett.
Mattilsynet har ingen ytterligere kommentarer.
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.

Vurdering
Det omsøkte området ligger rett over et område avsatt til industri/lager. I dag er området avsatt til
forretning, og rådmannen kan ikke se at det vil skape noen negative konsekvenser at området blir
omgjort til næringsvirksomhet. Det er heller ikke kommet noen merknader fra naboene i området.
Av de innkomne svarene er det kun Mattilsynet som har hatt merknader til tiltaket. Tiltakshaver har
ikke beskrevet vann og avløp i dispensasjonssøknaden. Rådmannen er derfor enig med Mattilsynet
at det må sikres tilfredsstillende tilbakeslagssikring og at vannforsyningen følger krav som gjelder
for næringsmiddelvirksomheter i drikkevannsforskriften.
Med bakgrunn i at det ikke har kommet flere merknader har ikke rådmannen ytterligere
kommentarer til denne saken.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune vedtar å gi dispensasjon fra reguleringsplan Kotsøy sentrum for
formålsendring fra forretning- til næringsvirksomhet på eiendom gbnr 221/41 og 277/24.
Forhold knyttet til vannforsyning forutsettes ivaretatt gjennom de krav som gjelder for
næringsmiddelvirksomheter i drikkevannsforskriften.
Som vilkår settes:
 Bygget må sikres med tilfredsstillende tilbakeslagssikring om dette ikke allerede finnes.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at en
formålsendring fra forretning- til næringsvirksomhet ikke vil ha ytterligere negative konsekvenser
for det omkringliggende området.
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Saksframlegg

Arkivnr. 3/10
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2016/946-2
Utvalgssak
Møtedato
45/16
18.04.2016
Saksbehandler: Ola Hage

Klagebehandling - vedrørende pålegg om fjerning av midlertidig mobilt
knuse- og asfaltverk i Frøsetøran - gbnr 3/10

Dokumenter i saken:
1 I Klage på vedtak om tilbakeføring av arealer til opprinnelig stand som
fulldyrket jord - delegert sak NPM 50/16
2 S Klagebehandling - vedrørende pålegg om fjerning av midlertidig mobilt
knuse- og asfaltverk i Frøsetøran - gbnr 3/10

Hans Aasen
Næring-,
plan- og
forvaltningsa
vdelingen

Vedlegg
1 Vedtak i utvalgsak 102/00 datert 23.08.00
2 Vedtak om fjerning - mobilt knuseverk og asfaltverk i Frøsetøran - gbnr 3/10
3 Klage på vedtak om tilbakeføring av arealer til opprinnelig stand som fulldyrket jord - delegert
sak NPM 50/16

Ingress
Behandling av klage på vedtak om fjerning av midlertidig mobilt knuse- og asfaltverk, i Frøsetøran,
på eiendommen gbnr 3/10 i Midtre Gauldal kommune.
Saksopplysninger
Bakgrunn
Hans Aasen klager i brev datert 23.02.2016 på delegert vedtak 50/16. Vedtaket omhandler fjerning
av midlertidig mobilt knuse- og asfaltverk i Frøsetøran og tilbakeføring av området til
landbruksareal. Vedtaket påklages ikke i sin helhet, men klager ønsker utsatt iverksetting av
tilbakeføring av arealene. Klager er eier av arealene som vedtaket omhandler og har dermed rettslig
klageinteresse i saken. Klagen er også framsatt rettidig.
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Vedtak som ble fattet i delegert vedtak 50/16 har følgende ordlyd:
Midtre Gauldal kommune krever at tiltak etablert som følge av vedtak i utvalgssak 102/00 av 23.08.00 fjernes og
arealene tilbakeføres til opprinnelig stand som fulldyrka jord.
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 30-5 og begrunnes med at tiltaket ikke er i tråd med
kommunedelplanen for Støren.
Det settes som vilkår at fjerningen og tilbakeføringen er gjennomført i løpet av 2016.
Klagens innhold
Klagen gjelder i sin helhet ønske om utsatt iverksetting av kravet i delegert vedtak 50/16. Klagen
gjelder ikke rettsanvendelsen i vedtaket. Ønske om utsatt frist for tilbakeføringskravet begrunnes
med Statens Vegvesens behov for gruslager i forbindelse med E6 utbyggingen. Klageren mener at
fristen for tilbakeføring bør minst utsettes til sommeren 2017.
Klagen er vedlagt i sin helhet.
Vurdering
Rådmannen vurderer at klagen er fremsatt i den hensikt å spare Statens Vegvesen for arbeid. Dette
ved at det aktuelle området kan måtte tilbakeføres til fulldyrka jord før det igjen tas i bruk som lager
av grus. Rådmannen er av den oppfatning at Statens Vegvesen selv burde ha framsatt klagen om
behovet for gruslager var reelt. Videre er det i skrivende stund uklart når en eventuell E6 utbygging
vil igangsettes. En utsatt frist for tilbakeføring av arealet vil dermed bare øke tiden området står
uten at dette er i særlig bruk.
Rådmannen vurderer også at tiltaket er estetisk skjemmende for hvordan innfartsåren til Støren fra
nord fremstår. Det mobile knuse- og asfaltverket ble i 2000 behandlet etter plan- og bygningsloven
av 1985 § 85 i utvalgsak 102/00 av 23.08.2000. Denne hjemmelen omhandler tiltak av midlertidig
art. I skrivende stund har tiltaket eksistert i nærmere 16 år. Tiltaket eksisterer dermed på overtid i
forhold til den saksbehandlingen som ligger til grunn for etableringen av det mobile knuse- og
asfaltverket.
Uavhengig av tidspunkt for når E6 skal utbygges vurderer Rådmannen at en eventuell videreføring
av området som deponi bør omfattes av en regulering.
Tilsvarende tiltak ville etter plan- og bygningsloven av 2008 vært underlagt søknadsplikt på lik linje
med ordinære byggetiltak. Etter dagens lov kan tiltak som oppføres med en varighet inntil 2
måneder oppføres uten søknad og tiltak inntil to år kan oppføres med tiltakshaver som den
ansvarlige. Midlertidige tiltak ut over to år må etter dagens lovgivning omsøkes som om dette er
permanent. Plan- og bygningsloven av 1985 § 85 ga kommunen hjemmel til å godkjenne
midlertidige tiltak med eller uten tidsbegrensing. Vedtaket av 23.08.2000 ble fattet uten
tidsbegrensing. I tilfeller hvor det ble fattet vedtak etter plan- og bygningslovens av 1985 § 85 hadde
kommunen hjemmel etter samme paragraf å kreve fjerning av tiltaket. Denne hjemmelen er
videreført i dagens plan- og bygningslovs § 30-5.
Konklusjon
Klagen av 15.03.2016 har ikke ført fram og delegert vedtak 50/16 av 23.02.2016 opprettholdes.
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Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår klagen slik den er framsatt av Hans Aasen i brev datert 15.03.2016.
Avslaget begrunnes med at forholdet saken omhandler har eksistert i nærmere 16 år på bakgrunn av
saksbehandling som tilsier midlertidighet. En eventuell videreføring av forholdet må reguleres.
Midtre Gauldal kommune opprettholder sitt vedtak i delegert sak 50/16 datert 23.02.2016.
Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 30-5.
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Statens Vegvesen Region Midt

Delegert vedtak
Delegerte saker - Næring, plan og miljø - nr. 50/16
Deres ref:

Vår ref

Dato

2016/678-1

23.02.2016

Vedtak om fjerning - mobilt knuseverk og asfaltverk i Frøsetøran - gbnr 3/10
Saksopplysninger:
Av søknad datert 14.07.2000 søkte Statens Vegvesen om å etablere lager for opptil 50 000 m³ grus
som skulle videreforedles til overbygningsmasser i veg. Videre ble det søkt om å etablere et mobilt
asfaltverk for å produsere asfaltmasser. Søknaden omhandlet arealer tilhørende eiendommen gbnr
3/10 i Midtre Gauldal kommune. Søknaden ble behandlet i LNT-utvalget i møte 23.08.2000 som sak
102/00. Der ble følgende vedtak fattet;
1. Midtre Gauldal kommune godkjenner at det etableres gruslager, knusverk og asfaltverk på eiendommen gnr
3 bnr 10 som omsøkt. LNT-utvalget slutter seg til rådmannens vurderinger.
2. Tiltak som hindrer forurensing av grunnvann må iverksettes.
3. Tiltak som ivaretar naboeiendommene med hensyn til støy, støv og driftstider må etableres i tråd med det som
er beskrevet i vegvesenets brev av 17.08.2000
4. LNT-utvalget ber om at det blir vurdert å anlegge en veg og skilting til Vårvolden og Støren Camping i
forbindelse med avkjørsel fra E6 fra Nord.
Av saksforberedelsene går det frem at søknaden er behandlet etter plan- og bygningslovens § 85.
Området som omfattes av ovennevnte vedtak er et landbruksareal på ca 23 daa. Arealet omfattes av
kommunedelplan for Støren (planID: 1648 2012009). I kommunedelplanen ligger arealet innenfor
formålet «LB2». Dette formålet er videre definert slik; I LNF(R)- områder tillates nødvendige tiltak for
landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag og avkastningsevne.

Postadresse
7290 STØREN
E-post: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no

Telefon
72 40 30 00

-275-

Telefaks
72 40 30 01

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

Vurderinger:
Dateringen på vedtaket tilsier at hjemmelsgrunnlaget for behandling av søknaden, i utvalgssak
102/00, er hentet fra plan- og bygningsloven av 1985. Etter dagens lov ville tilsvarende tiltak være
søknadspliktig. Videre omhandles midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg i dagens pbl §
30-5.
I vedtaket av 23.08.2000 settes det ingen frist for når tiltaket skal være fjernet. Når tillatelse etter pbl
(1985) § 85 gis på ubestemt tid kan kommunen kreve at tiltaket fjernes. Denne bestemmelsen er
videreført i pbl § 30-5.
Rådmannen vurderer at tiltaket er etablert på bakgrunn av hjemmel som skulle tilsi midlertidighet. I
skrivende stund nærmer det seg 16 år siden vedtaket ble fattet og tiltaket etablert. Tiltaket eksisterer
derfor på overtid, med henblikk på hvilken saksbehandling tiltaket fikk ved etableringstidspunktet.
Rådmannen vil derfor kreve at tiltak, etablert på bakgrunn av vedtak i utvalgssak 102/00, fjernes.

Vedtak:
Midtre Gauldal kommune krever at tiltak etablert som følge av vedtak i utvalgssak 102/00 av
23.08.00 fjernes og arealene tilbakeføres til opprinnelig stand som fulldyrka jord.
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 30-5 og begrunnes med at tiltaket ikke er i
tråd med kommunedelplanen for Støren.
Det settes som vilkår at fjerningen og tilbakeføringen er gjennomført i løpet av 2016.

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

Med hilsen
Hubertina Doeven
Enhetsleder Næring, plan og
forvaltning

Ola Hage
Rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk signert, og krever ingen håndskreven signatur.
Kopi til:
Marit og Hans Aasen

Frøsetøran 4

7290

STØREN
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Saksframlegg

Arkivnr. 142
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2016/630-9
Utvalgssak
Møtedato
46/16
18.04.2016
Saksbehandler: Kristine Bye

Dispensasjonsbehandling - bygging av vei til hytte - fra kommuneplanens
arealdel - gbnr 34/37

Dokumenter i saken:
1 I
Søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - bygging av vei til
hytte - gbnr 34/37 - Siri E Aune Gynnild
2 U Høringsbrev - Dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - bygging av hyttevei/stikkvei - gbnr
34/37
3 N Høringsbrev - Dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - bygging av vei til hytte - gbnr 34/37
4 N Høringsbrev - Dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - bygging av vei til hytte - gbnr 34/37
5 N Uttalelse skogbruk og vilt - Søknad om
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel bygging av vei til hytte - gbnr 34/37 - Siri E Aune
Gynnild
6 I
Sametingets uttalelse - bygging av
hyttevei/stikkvei - gbnr 34/37 - Midtre Gauldal
kommune
7 I
Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - bygging av vei til hytte - gbnr 34/37
8 I
Høringssvar - Dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel for bygging av veg til hytte - gbnr 34/37
9 S
Dispensasjonsbehandling - bygging av vei til hytte
- fra kommuneplanens arealdel - gbnr 34/37
Vedleggene er markert med fet skrift.
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Siri E Aune Gynnild
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag m.fl.
Kai Børge Amdal m.fl.
Kristine Bye
Kristine Bye

Sametinget
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Statens vegvesen - Region midt

Ingress
Siri E. Gynnild Aune søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å bygge
hyttevei/stikkvei opp til hytte på eiendommen gbnr 34/37

Saksopplysninger
Bakgrunn
Siri E. Gynnild Aune søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å bygge
hyttevei/stikkvei opp til hytte på eiendommen gbnr 34/37. Søknaden ble mottatt 16.02.2016.
Beliggenhet
Området ligger på Rogstadvollan, vest for Rognes.

Figur 1 Oversiktskart over deler av kommuneplanens arealdel. Området det søkes dispensasjon er markert med rød pil.

Dagens situasjon/beskrivelse av tiltaket
Det eksisterer i dag en hytte og et anneks som står plassert på
eiendom gbnr 34/37. Tiltakshaver ønsker å bygge en
hyttevei/stikkvei på ca.60m fra privatvei og inn til hytten
gjennom eiendom gbnr 34/1
På vedlagt situasjonskart er det inntegnet en parkeringsplass.
Dette er det ikke søkt om. Denne parkeringsplassen er ca.
20m2.

Figur 2 Situasjonskart over tiltaket.
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Planavklaring
Det omsøkte tiltaket ligger innenfor kommuneplanens arealdel vedtatt 26.04.2010, med følgende
bestemmelser:

Søkers begrunnelse for tiltaket
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har
oppgitt følgende begrunnelse:
Tiltakshaver har ikke lagt ved noen begrunnelse i søknaden. Gjennom samtale med tiltakshaver
kom det fram at han ønsket å bygge en hyttevei/stikkvei for å kunne bygge på hytten i framtiden.
På denne måten vil det gjøre det lettere å transportere materiale opp til hytten, samt at en vei gjør
det lettere å bruke hytten nå og i framtiden.
Høring/nabovarsel
Søknaden om dispensasjon ble sendt på høring med frist 31.03.2016. Følgende har svart innen
tidsfristen:
Lokal skogbruksmyndighet
Tiltaket vil i beskjedent grad berøre skogbruket. Vegen går for det meste på uproduktiv mark, men
deler av vegen går i skog med bonitet G14 og hogstklasse V. Vegen vil ikke legge beslag på
vesentlige skogsverdier, og den vil heller ikke ligge til hinder for senere skogsdrift på eiendom 34/1.
Tiltaket er kontrollert på kommunens viltkart, Artsdatabankens artskart og i Miljødirektoratets
Naturbase 03.03.16. Det er ikke registreringer her som kommer i konflikt med tiltaket.
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Lokal landbruksmyndighet
Hyttetomta ble etablert ved skylddeling i aug. 1971. Hytta ligger i sone 2M på kommuneplanens
arealdel, og like utenfor reguleringsplanen for Aune – Refseth hytteområde. Hyttetomta og omsøkt
veg ligger på areal klassifisert som lavbonitet skog. Eiendommen Aune gbnr 34/1 består av totalt
2192 dekar, og herav 1609 dekar produktiv skog. 699 dekar av dette er lav bonitet. Det er mange
setervoller og andre fritidsboliger i nærområdet til det omsøkte tiltaket. Det foregår ikke seterdrift i
området, og det er lite beitedyr i utmarka i dette området.
Ut fra flyfoto fra 2014 kan det se ut som om det ligger en etablert parkeringsplass ved
Granvollveien ca. 100m sørvest for omsøkt start på egen hytte veg, og en litt mindre parkering ca.
50m fra omsøkt veg. Granvollveien er bomveg med bompenge ordning.
Hyttetomta ligger på en haug ca.45m fra bomvegen, og det er ca. 15m stigning opp til tomta fra
vegen. Beregnet stigningsforhold blir da omkring 30%. Stiller spørsmål om dette er praktisk mulig å
gjennomføre. Til sammenligning kan nevnes at dyrka jord med helling tilsvarende 1:5 er klassifisert
som meget bratt, og i mange tilfeller ikke traktorjord i jordbruket.
Til orientering kan nevnes at materialer til bygging kan transporteres med snøscooter med hjemmel
i forskrift når det er gitt byggetillatelse for bygging av bygninger.
Landbruk kan ikke se at tiltaket vil representere særlig ulempe for landbruksdriften i området.
Fylkesmannen i Sør - Trøndelag
Fylkesmannen er i utgangspunktet skeptisk til at det bygges adkomstvei til hver enkelt fritidsbolig.
LNF – områder har som formål å ivareta interessene for landbruk, natur og friluftsliv. Tiltak i
konflikt med disse interessene skal normalt ikke tillates.
Bygging av vei som adkomst til hytter, vil virke privatiserende og vil påvirke friluftsinteressene i
negativ retning. Veiinngrepet blir ofte lett synlig i landskapet og påvirker således opplevelsen av
natur for folk som ferdes her. Veier utgjør dessuten et inngrep i terrenget som vil påvirke
naturverdier i negativ retning. Det er flere hytter i området som ikke har veier helt fram, en
dispensasjon i dette tilfellet kan dermed bidra til å skape en uheldig presedens for liknende saker i
framtiden.
Dersom området utbygges uten at det er i samsvar med overordnete planer, vil det på lang sikt
svekke arealplanens funksjon som styringsverktøy for kommunens utvikling. På bakgrunn av
overnevnte fraråder Fylkesmannen at det gis dispensasjon for omsøkt tiltak.
Fylkesmannen minner om at alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes etter prinsippene i
naturmangfoldloven §§8-12 (jf nml 7).
Sør – Trøndelag fylkeskommune
Fylkeskommunen har ikke avgjørende merknader til tiltaket så lenge stikkvegen anlegges skånsomt i
terrenget. Så vidt fylkeskommunen kan se fra kulturminneregisteret, er det ikke registrert automatisk
fredede kulturminner innen området. Selv om dette registeret er noe mangelfullt, vurderer de det til
å være relativt liten risiko for at planen vil komme i konflikt med slike.
Fylkeskommunen minner i midlertidig om den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i
kulturminneloven. Dersom en under opparbeiding skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig
fredet kulturminne), må en stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen.
Statens vegvesen
Ingen merknad.
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Sametinget
Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og annet kan vi ikke se at det er fare for at det omsøkte
tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda, samiske kulturminner. Sametinget har derfor ingen
spesielle merknader til dispensasjonssøknaden.
Skulle det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre spor som tyder på eldre
aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og fylkeskommunen
omgående, jf. lov 9.juni 1978 nr.50 om kulturminner (klm.)§8 annet ledd. Alle samiske kulturminner
eldre enn 100 år er automatisk freda i følge klm. §4 annet ledd.
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.

Vurdering
Hytteeiendommen ligger i et område med mye hyttebebyggelse. De omkringliggende hyttene har
kun en sti som går fra det etablerte veinettet og inn til de ulike hyttetomtene. Rådmannen mener at
det ikke skal være nødvendig å etablere veg helt inn til tiltakshavers hytte. En slik veg vil virke
privatiserende og kan føre til at de andre hyttene også ønsker å etablere veger helt inn til sine
hyttetomter. Tiltakshavers hyttetomt ligger ca.70m fra en mindre parkeringsplass, noe rådmannen
vurderer som en liten gåavstand.
Den lokale landbruksmyndigheten poengterer at den ønskede vegen skal bygges i en stigning på
15m fra veien, altså et stigningsforhold på 30 %. Rådmannen er enig med den lokale
landbruksmyndighet at dette er bratt, og kan skape konflikter for kjøretøy som blir brukt på denne
strekningen.
Tiltakshaver har også tegnet inn en parkeringsplass i enden av den omsøkte veien. Denne
parkeringsplassen kommer ikke fram i søknaden, og vil dermed ikke inngå som en del av
dispensasjonssøknaden.
Vurdering av prinsippene i naturmangfoldloven §8-12:
§8 – Kunnskapen ansees 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
Midtre Gauldal kommune avslår å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bygging av vei
til hytte på eiendom gbnr 34/37.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at en det allerede
er etablert en parkeringsplass kun 70m fra hyttetomten, som tilfredsstiller adkomsten.
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Reguleringsplanen Fredheim sør med Fredheim park til 1. gangs behandling.
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Saksopplysninger
Norconsult Solem Arkitektur har på vegne av Midtre Gauldal kommune oversendt
reguleringsplanforslag Fredheim sør med Fredheim park den 01.04.2016. Oversendelsen inneholdt
følgende dokumenter:
 Oversiktskart
 Planbeskrivelse
 Planbestemmelser
 Plankart
 ROS-analyse og vurdering naturmangfold
 Situasjonsplan
 Dokumenter fremsendt ved varsling om planarbeid
 Mottatt innspill
Bakgrunn for planarbeidet
Planarbeidet gjennomføres for å omregulere deler av en eldre reguleringsplan for å etablere
storkjøkken ved Midtre Gauldal Helsesenter. Planarbeidet omhandler også infrastruktur tilknyttet
storkjøkkenet og helsesenteret, parkområdet og adkomst- og avfallsløsning for boliger på
eiendommen gbnr 45/364 benevnt Fredheimtunet.
Planprosessen
Oppstartsmøte ble avholdt mellom tiltakshaver og Midtre Gauldal kommune 27.01.2016.
Melding om oppstart ble annonsert i avisene Trønderbladet og Gauldalsposten 30.01.2016. Berørte
naboer og offentlige organ ble informert gjennom brev datert 27.01.2016 og e-post datert
28.01.2016. Følgende offentlige myndigheter ble varslet; Sør-Trøndelag fylkeskommune,
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, NVE, Statens Vegvesen, Politiet, Posten, Mattilsynet og Gauldal
energi. I tillegg ble varsel om oppstart publisert på Midtre Gauldal kommunes hjemmesider og på
www.solemarkitektur.no.
Frist for uttalelser ble satt til 24.02.2016.
Planområdet
Planområdet ligger på Støren ved Fredheim og omfatter hele eller deler av følgende eiendommer;
gbnr 45/119, 45/14, 45/252, 45/7, 45/364 og 1006/5.
Planområdet utgjør 9332 m².
Planforutsetninger
Planforslaget omfattes av kommunedelplan for Støren (planID: 16482012009) og reguleringsplanen
Fredheim – Svartøymoen (planID: 16482006001). I tillegg omfattes planforslaget av temaplanen
Grønnplan Støren som ble vedtatt 02.03.2015. I fall motstrid mellom kommunedelplan Støren og
reguleringsplanen for Fredheim – Svartøymoen settes reguleringsplanen til side.
Planforslaget krever risiko og sårbarhetsanalyse.
Innkomne merknader
Følgende seks merknader har kommet i forbindelse med melding om oppstart:
Gauldal Nett (02.02.2016)
Ingen merknader, men ønsker å holdes orientert om videre planarbeid.
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Sør-Trøndelag fylkeskommune (03.02.2016)
Ingen avgjørende merknader til planforslaget. Minner om prinsippene om universell utforming og
om den generelle aktsomhetsplikten etter kulturminnelovens § 8.
Sameiet Fredheimtunet (09.02.2016)
Ser positivt på at adkomst- og avfallsproblematikk ved Fredheimtunet blir hensyntatt i
reguleringsarbeidet. Belyser en tidligere ukjent problemstilling vedrørende kjøreadkomsten til tunets
østre bygning.

Mattilsynet (12.02.2016)
Mattilsynet har ikke registrert private vannforsyningssystem i området. Vannforsyning og avløp
løses med tilkobling til eksisterende anlegg i området. Det er en forutsetning at ledningsnettet er
tilstrekkelig dimensjonert. Nye bygg må sikres tilfredsstillende løsning for sikring mot tilbakeslag.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (18.02.2016)
Avdeling for landbruk og bygdeutvikling har ingen merknader.
Avdeling for miljøvern bemerker at det må utarbeides bestemmelser rundt graving på den gamle
bensinstasjontomta. Dette på bakgrunn av at grunnen kan være forurenset. Videre bemerker det at
storkjøkken ikke er støyfølsom arealbruk er det ikke nødvendig med støyvurderinger. Skal ny
bebyggelse benyttes til oppholdsrom eller beboerrom må støy vurderes.
Avdeling for samfunnssikkerhet understreker at ROS- analyse skal gjennomføres for planforslaget.
Avdeling for sosial og helse bemerker at parkarealer er viktige elementer for å skape god bokvalitet.
Sanering av bensinstasjon og opprydding av trafikkavviklingen er positivt med tanke på
trafikksikkerheten.
Statens Vegvesen (22.02.2016)
Ingen merknader.
Planens innhold
Planen består av formålene offentlig tjenesteyting, renovasjonsanlegg, kjøreveg, fortau, annen
veggrunn – grøntareal, parkering, turveg og park. Planen anviser tre inn-/ avkjørsler fra den
kommunale vegen benevnt Spjeldbakkan. Formålet offentlig tjenesteyting har en byggegrense fra
vegmidte kommunal veg på 15 meter. Dette er en videreføring av byggegrensen i reguleringsplanen
Fredheim – Svartøymoen. Av planforslaget går det også frem hvilke bygninger tilknyttet tidligere
brannstasjon som skal rives.
Planen er fremsendt med SOSI-fil som er kontrollert uten merknader.
Vurdering
Rådmannen vurderer at planforslaget klarlegger en rekke forhold som har vært omdiskutert i
området Fredheim. I all hovedsak vurderer Rådmannen at planforslaget viser en god arealutnyttelse
og arrondering av de berørte arealene. Allikevel er det enkelte forhold ved planforslaget som må
vurderes.
Oppmåling
I forbindelse med oppstartsmøte ble det stilt krav fra Rådmannen om at grenser berørt av
planforslaget må måles opp etter dagens standard og krav. Eller at eiendommer sammenføyes slik at
unøyaktige grenser faller bort. Rådmannen har påpekt dette kravet overfor regulanten i forbindelse
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oversendelsen av planforslaget. For å opprettholde fremdriften i planprosessen foreslår Rådmannen
at kravet ikke er til hinder for at planen legges ut til offentlig ettersyn, men at
oppmåling/sammenføyning må være gjennomført før planen tas opp til andre gangs behandling.
Arealbruk
Hvilke planer som gjelder for området er omhandlet tidligere i saksframlegget. For å klarlegge
hvilke arealformål som er gjeldende for det aktuelle området er det kommunedelplan Støren som
kommer til anvendelse. Dette ved at reguleringsplanen Fredheim-Svartøymoen er eldre og dermed
blir satt til side i fall motstrid. Det fremsendte planforslaget er i all hovedsak i tråd med overordnet
plan. Dette med unntak av kjørevegen kodert o_KV med tilstøtende fortau. I tillegg foreslås det at
et mindre areal av parkformålet i kommunedelplan Støren omreguleres til offentlig tjenesteyting.
Rådmannen vurderer at å innskrenke parkarealet på parkens sørside er uheldig og i strid med
føringer i overordnet plan. Rådmannen vurderer videre at løsningen er gunstig for
trafikkavviklingen i området og utnyttelsen av formålet offentlig tjenesteyting. På parkformålets
nordside er deler av parken foreslått regulert til renovasjonsanlegg og kjøreveg. Dette er for å løse
problematikk vedrørende trafikkavvikling og plassering av søppelbeholdere for tilgrensende
boligbebyggelse. Kjørevegen som berører parkformålet er deler av en snuhammer. Snuhammeren
skal nyttes for å lette trafikkavviklingen for tilgrensende beboere. Rådmannen vurderer også dette
som uheldig ved at parkarealer blir innskrenket til fordel for andre formål. Rådmannen anser
allikevel grepene som nødvendig for å løse de utfordringer som beboerne ved tilgrensende
boligbebyggelse har i dag.
Formålet offentlig tjenesteyting
Under bestemmelsene i planforslagets § 4 pkt 4.1.1 som omhandler bruken av arealformålet
offentlig tjenesteyting, åpnes det for at bruken kan være all typer bruk som omfattes av
arealformålet. Planbeskrivelsen beskriver at det ikke er utarbeidet støyvurderinger i forbindelse med
planforslaget. Støyfølsom arealbruk kan ikke etableres før støyvurdering er gjennomført.
Rådmannen vurderer at dette forholdet må synliggjøres i bestemmelsene.
Under pkt 4.1.4 i bestemmelsene til planforslaget foreslås det at utnyttingsgraden ikke skal overstige
35 % bebygd areal for arealformålet offentlig tjenesteyting. Denne bestemmelsen medfører en
mindre arealutnytting en tilsvarende bestemmelse i kommunedelplan Støren som tilsier en utnytting
på maks 50 % bebygd areal. Planforslaget ligger sentrumsnært og Rådmannen vurderer at
utnyttingsgraden bør være høy. På bakgrunn av føringene i overordnet plan og planens plassering i
kommunen foreslår Rådmannen at utnyttingsgraden i planforslaget heves til maks BYA 50 %.
Formålet Renovasjon
Renovasjonsanlegget er foreslått plassert i parkens nordvestre hjørne. Plasseringen av
renovasjonsanlegget er ikke videre begrunnet, men antas å være plassert på bakgrunn av tilknytning
til kommunal veg og lettest mulig henting av avfallsbeholdere. I bestemmelsene til planforslaget kan
avfallsordningen enten være småbeholdere på hjul, avfallscontainere på bakkeplan, nedgravde
containere eller tilsvarende. Boligområdet er i kommunedelplan Støren benevnt B 10 og omfattes av
bestemmelsene for sone B i denne planen. Avfallsløsningen reguleres gjennom denne bestemmelsen
i kommunedelplanen: Felles samlepunkt. Nedgravd skal vurderes. Frittstående privat dunker tillates ikke.
Plasseringen av renovasjonsanlegget i planforslaget kan medføre at dette blir et blikkfang fra
kommunal veg og inn mot parkområdet. Videre vurderer Rådmannen at en avfallsløsning på
bakkeplan vil redusere de estetiske kvalitetene ved parkarealet. Etter konferering med Envina IKS
kan nedgravde avfallsløsninger etableres når disse skal betjene minimum 25 boenheter.
Renovasjonsanlegget vil i dette tilfelle betjene 33 leiligheter. På bakgrunn av dette foreslår
Rådmannen at bestemmelsen under pkt 4.2 i planforslaget endres slik at avfallsløsningen skal være
nedgravd.
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Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Planforslagets bestemmelser tilknyttet § 5 forslås slått sammen til ett underpunkt 5.1. Paragrafen
regulerer samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Underpunktene 5.1 og 5.2 er like og
Rådmannen vurderer det som hensiktsmessig at punktene slås sammen. Av den foreslåtte
bestemmelsen fremgår det at opparbeidelsen av formålene kjøreveg, fortau, annen veggrunn og
parkering skal skje etter skisser godkjent av kommunen. Rådmannen er av den oppfatning at skisser
er et relativt begrep og at opparbeidelsen av disse arealene bør fremgå av utomhusplanen som skal
følge byggesaker som omfattes av planen. Dagens situasjon er at fortau og kommunal veg ligger på
samme plan uten fysisk skille mellom disse. Rådmannen foreslår at planforslagets bestemmelser
vedrørende fortau tilgrensende kommunal veg skal innbefatte krav om fysisk skille. Dette for å
ivareta de myke trafikantene i området.
Grønnstruktur
I forslagets påfølgende punkt § 6 er det også foreslått et krav om at opparbeidelse av turveg skal
skje etter skisser som godkjennes av kommunen. Rådmannen foreslår at også turvegen blir omfattet
av utomhusplanen. Videre under punkt 6.2 som omhandler parkformålet er det lagt ned forbud mot
oppføring av nye bygninger. Rådmannen vurderer at denne bestemmelsen gir bindinger for
opparbeidelse og utvikling av parken. Dette ved at bestemmelsen hindrer etableringa av lysthus og
andre mindre bygninger som faller innenfor parkformålet. Rådmannen forslår at forbudet mot nye
bygninger i parken fjernes.
Bestemmelsene til planforslagets § 7 punkt 7.1 omhandler krav til utomhusplan før byggetiltak kan
igangsettes. Rådmannen vurderer det slik at en stor andel av planforslaget består av grønnstrukturer.
For at intensjonene med grønnstrukturene og parken ved Fredheim skal oppnås vurderer
Rådmannen det som viktig at alle byggetiltak etter planen blir vurdert opp mot disse arealene.
Rådmannen forslår at utomhusplan for hele planområdet kreves ved alle søknadspliktige tiltak av
omfang som omfattes av planen. Dette for å sikre en enhetlig opparbeidelse og utvikling av
utearealene.
Rekkefølgebestemmelser
Planforslaget har ingen rekkefølgebestemmelse som sikrer opparbeidelse av parken. Rådmannen
vurderer dette som en svakhet. Dette ved at mangel av slik bestemmelse kan medføre at arealene
ikke blir opparbeidet og blir stående som et grått areal over tid. Planforslaget er utarbeidet for å
oppføre storkjøkken tilknyttet Midtre Gauldal Helsesenter. Rådmannen anser det som
uhensiktsmessig å utsette at denne bygningen blir tatt i bruk ved å kreve at parken blir opparbeidet
før brukstillatelse gis. Rådmannen foreslår at rekkefølgekravet for opparbeidelse av parkområdet
utformes slik at brukstillatelse av tiltak innenfor formålet o_OT kun kan gis tidsbestemt og at
parken skal opparbeides før utskrivelse av ferdigattest.
Planbeskrivelsen
I planbeskrivelsens under overskriften kommunedelplan, reguleringsplan og grønnplan står følgende; «I
kommunedelplan for Støren 2014-2026, vedtatt 23.06.2014, er arealet som inngår i foreløpig planområdet…»
Rådmannen vurderer at det ikke er snakk om foreløpighet i verken de gjeldende planer for området
ei heller hva gjelder planforslaget. Rådmannen foreslår at setningen endres og ordet «foreløpig»
fjernes. Videre er planiden på planbeskrivelsens forside gjengitt med feil kommunenummer.
ROS-analysen
Rådmannen vurderer at ROS-analysen kan godkjennes slik den foreligger. Dokumentet er
fremsendt med vannmerke «kladd» hvilket må utbedres før planen legges ut til offentlig ettersyn.
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Rådmannens innstilling
Utvalg for Næring, plan og miljø vedtar at Fredheim Sør og Fredheim park (planID:
16482016001)sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Det settes som vilkår at følgende
punkt endres eller fjernes:
Bestemmelsene
 § 4 pkt 4.1.1 må endres slik at støyfølsom bruk av arealformålet krever utarbeidelse av
støyvurdering
 § 4 pkt 4.1.4 må endres slik at bebygd areal for offentlig tjenesteyting blir maks 50 %
 § 4 pkt 4.2 må endres slik at bestemmelsen krever nedgravd avfallsløsning
 § 5 pkt 5.1 og 5.2 slås sammen til ett punkt
 § 5 pkt 5.1/5.2 må endres slik at kommunen ikke krever skisser for opparbeidelse av
samferdselsanlegg, men at dette inngår i en utomhusplan. Videre må krav om fysisk skille
mellom fortau og kommunal veg inngå i bestemmelsen.
 § 6 pkt 6.1 må endres slik at kommunen ikke krever skisser for opparbeidelse av turveg,
men at dette inngår i en utomhusplan.
 § 6 pkt 6.2 siste setning vedrørende forbud mot bygninger fjernes.
 § 7 pkt 7.1 må presiseres slik at hele planområdet skal omfattes i en utomhusplan før
byggetiltak kan igangsettes
 Bestemmelsene skal inneholde rekkefølgebestemmelse om opparbeidelse av parkformålet
Planbeskrivelsen
 Setningen «I kommunedelplan for Støren 2014-2026, vedtatt 23.06.2014, er arealet som inngår i
foreløpig planområdet…» under overskriften kommunedelplan, reguleringsplan og grønnplan endres og
ordet «foreløpig» fjernes.
 PlanID på forsiden må endres til riktig kommunenummer
ROS-analysen
 Analysen må fremsendes uten vannmerke «kladd».
Det settes som vilkår at oppmåling og/eller sammenføying er gjennomført, for grenser som er
berørt av planforslaget, før planen tas opp til andre gangs behandling.
Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.
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BAKGRUNN
Norconsult Solem Arkitektur er engasjert Midtre Gauldal kommune, eiendom og
kommunalteknikk til å fremme reguleringsplan (detaljregulering) for et ca. 9,8 daa stort
område i Støren. Midtre Gauldal kommune planlegger etablert storkjøkken ved Midtre
Gauldal Helsesenter. Tiltaket etableres på en tomt regulert til bensinstasjon. I tillegg
omreguleres deler av et areal avsatt til park til adkomst, snuhammer og renovasjonsanlegg.
Det ble gjennomført oppstartsmøte 27.01.16 med Midtre Gauldal kommune. Varsel om
oppstart av planarbeid ble annonsert 30.01.16. Berørte naboer og offentlige organ ble
informert gjennom brev datert 27.01.16 og e-post datert 28.01.16. Informasjon om
planarbeidet har ligget ute på www.mgk.no fra 01.02.16 og www.solemarkitektur.no fra
05.02.16.
Liste over alle dokumenter i innsendt planforslag:
• Planbeskrivelse, datert 29.03.16
• Plankart i målestokk 1:1000 i A3-format, datert 29.03.16
• Planbestemmelser, datert 29.03.16
• Situasjonsplan som viser mulig ny bebyggelse storkjøkken, datert 29.03.16
• Oversiktskart, datert 27.01.16
• ROS-analyse og vurdering naturmangfoldloven, datert 20.02.16
• Dokumenter i forbindelse med varsel oppstart planarbeid
• 6 stk. mottatt innspill etter melding om planoppstart 20.11.15
Planprogram.
Siden aktuell utnyttelse i hovedsak er i samsvar med overordnet planer og føringer /
høringer, er det ikke krav om eget planprogram, jfr plan- og bygningslovens § 4-1. Planlagt
tiltak har ikke et omfang eller virkning som gjør at det kommer inn under de krav som
forutsetter konsekvensutredning, jamfør forskrift av 19.12.14.
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Det er utarbeidet ROS-analyse i samsvar med plan- og bygningslovens § 4-3. Temaene
nærhet til sykehjem, forurensing i grunnen, brannfare, trafikksikkerhet, friluftsområder, vannog avløpsforhold og forhold i anleggsfasen er nærmere vurdert. Avbøtende tiltak er
innarbeidet i plankartet eller planbestemmelsene.
Vurdering i henhold til naturmangfoldloven
Det er gjennomført vurdering av planområdet i henhold til §§ 8-12 i naturmangfoldloven. Det
er ikke kommet fram opplysninger i saken som skulle tyde på at det finnes arter eller
naturtyper direkte knytt til planområdet. Vurderingen viser at det er funnet løsninger som gir
de best samfunnsmessige resultater.
Berørte eiendommer.
Planforslaget omfatter hele eller deler av følgende eiendommer:
• Gnr. 45, bnr. 119 (ca. 2,2 daa), regulert til forr etning (bensinstasjon) og kjøreveg.
Reguleres til offentlig tjenesteyting (kode 1160) og parkering (kode 2080)
• Gnr. 45, bnr. 14 (3,5 daa), regulert til park og adkomster. I forhold til nåværende
reguleringsplan for området omreguleres ca 250 m² til samferdselsformål og ca. 20
m² til renovasjonsanlegg. For resten av arealet videreføres formålet park (kode 3050).
• Ca. 245 m² av gnr. 45, bnr. 252, regulert til institusjon. Reguleres til offentlig
tjenesteyting.
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•
•
•

Ca. 2,2 daa av gnr. 45, bnr. 7, regulert til park, turveg og institusjon. Reguleres til
offentlig tjenesteyting og turveg i samsvar med kommunedelplanen.
Ca. 478 m² av gnr. 45, bnr. 364, regulert til blandet formål. Reguleres til felles
adkomst for Fredheimtunet.
Del av gnr. 1006, bnr. 5, vegareal og bensinstasjon. Reguleres til samferdselsareal.

Ut over dette grenser gnr. 4011, bnr. 24 (jernbanetrase) inn til planområdet i nordøst.

Fig 1.
Planområde er
vist på
kartutsnittet
med svart stiplet
linje.
Statlige og regionale retningslinjer, generelle føringer
Fortetting og effektiv arealbruk i byer og tettsteder er et grep i forhold til jordvern, men også i
forhold til samferdsel, biologisk mangfold og klima.
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unge sine interesser i planlegging skal sikre et
oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger.
Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging legger opp til at
planlegging av utbyggingsmønsteret og transportsystemet bør samordnes slik at det blir lagt
til rette for mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at en kan avgrense
transportbehovet.
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) og Retningslinje for
behandling av luftkvalitet i planleggingen (T-1520) gir føringer for en langsiktig
arealdisponering som forebygger støy- og støvproblemer.
Kommunedelplan, reguleringsplan og grønnplan
I kommunedelplan for Støren 2014-2026, vedtatt 23.06.2014, er arealet som inngår i
foreløpig planområde vist som offentlig tjenesteyting (o_TJ4), park (PRK) og boligområde
(B10), jamfør kartutsnitt nedenfor.
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Fig 2. Utsnitt av vedtatt
kommunedelplan, med
angivelse av området
for bensinstasjon.
Reguleringsplaner nyere enn år 2000 gjelder, men rettsvirkningen settes til side i tilfelle
motstrid med kommunedelplanen.
Planområdet omfattes ikke av hensynssoner vist i kommunedelplan.
Gjeldende reguleringsplan er planident 2006001 Fredheim – Svartøymoen, der arealet innen
planområdet er avsatt til
• friområder, underformål park og turveg
• offentlig formål, underformål institusjon
• forretning, underformål bensinstasjon
• blandet formål (boliger / offentlig formål)
• kjøreveg
I bestemmelsene heter det blant annet at
• ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelse med hensyn til materialbruk,
form og farge.
• innen område institusjon tillates oppført bygninger med gesimshøyde inntil 6 meter og
mønehøyde inntil 9,5 meter. BYA maks 35 %.
• innen området avsatt til bensinstasjon tillates oppført bygninger med gesimshøyde
inntil 6 meter og mønehøyde inntil 9,5 meter. BYA maks 30 %.
• parkområdet skal gis parkmessig behandling og det tillates opparbeidet turveger /
gangstier og installasjoner som er nødvendig for bruken av områdene. Det tillates
ikke oppført nye bygninger i friområdene.
Grønnplan Støren ble vedtatt 02.03.2015 og viser blant annet møteplasser i sentrum.
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Deler av området ved rådhuset/Svartøymonen (område C) og Fredheim park (område H) er
med i planområdet.

Figur 3.
Utsnitt av GrønnplanStøren
Avvik fra overordnede planer
Planforslaget er i samsvar med hovedtrekk og rammer i gjeldende reguleringsplan og
kommunedelplan, men avviker på følgende punkter:
• adkomst og snuhammer til Fredheimtunet
• adkomst til park og området for offentlig tjenesteyting
• areal til renovasjonanlegg
Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold
Beliggenhet
Planområdet ligger i kommunesenteret Støren, rett nord for Midtre Gauldal rådhus. Deler av
området, gnr. 45, bnr. 119, er tidligere benyttet til bensinstasjon. Denne eiendommen er
bebygd. Ubebygd areal benyttes i dag til parkering.
Arealet nord for bensinstasjonen er regulert til park, men benyttes til bilparkering. Rett nord
for parkområdet er bygget to boligblokker (Fredheimtunet).
Trafikkforhold.
Adkomst er via kommunal veg Spjeldbakkan. Det er opparbeidet fortau langs deler av
området, adskilt fra kjørebanen med rekkverk.
Det er ikke registrert trafikkmengde i Spjeldbakkan. Vegen har skiltet fartsgrense 40 km/t
med fartsdempere.
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Landskap og grunnforhold.
Planområdet er tilnærmet flatt og ligger på høydekote 93, ca. 30 meter høyere enn
normalvannstand for Gaula. Området anses ikke utsatt for flomfare.
Tilgjengelige data (www.ngu.no) beskriver løsmassene på eiendommene som
sammenhengende elve- og bekkeavsetning, med sand og grus som dominerende element.
I forbindelse med utbygging av helsesenteret ble det ikke funnet sensitiv eller kvikk leire på
byggetomten.
Utbyggingsområdet er ikke registrert i sentral database over forurenset grunn. Deler av
planområdet er tidligere brukt som bensinstasjon. Etter avsluttet drift av bensinstasjonen ble
det gjennomført utskiftning av jorda rundt gjenværende stasjonsbygning. Når denne
bygningen rives må det gjennomføres miljøtekniske tiltak knyttet til bygningsområdet.
Støy og støv.
Det er ikke tilgjengelig kjente rapporter over støy- og støvforholdene inne planområdet.
Barn og unges interesser.
Arealene innen planområdet er ikke tilrettelagt for aktiviteter spesielt knyttet til barn og unge.
Parkområdet er ikke opparbeidet for friluftsaktiviteter og benyttes blant annet til bilparkering.
Kulturminner.
Ved søk i ”Askeladden”, som er Riksantikvarens offisielle database over fredete kulturminner
og kulturmiljøer, er det ikke registrert freda kulturminner innenfor planområdet.
Naturverdier
Planområdet består i hovedsak av bearbeidet tomte- og adkomstareal. Arealet mellom
bensinstasjonstomta og Fredheimtunet er avsatt til framtidig park. Inntil Spjeldbakkan er 4
lønnetre, sannsynligvis plantet på 1930-tallet.
I kommunedelplanen er satt av et område til framtidig park ved Korsen, ca. 150 meter sør for
planområdet.
Vann- og avløp
Det går kommunale og private vann- og avløpsledninger i vegarealet inntil planområde
Andre forhold
Radon
Radonforekomstene er ikke undersøkt. 5-20% av målinger i Støren er over tiltaksnivået. I
henhold til § 13-5 i forskrift om tekniske krav til byggverk skal bygninger prosjekteres og
utføres med radonforebyggende tiltak når det ikke er dokumentert at forholdene er
tilfredsstillende.
Samråds- og medvirkningsprosess
Det ble gjennomført oppstartsmøte 27.01.16 med Midtre Gauldal kommune. Varsel om
oppstart av planarbeid ble annonsert 30.01.16. Berørte naboer og offentlige organ ble
informert gjennom brev datert 27.01.16 og e-post datert 28.01.16. Informasjon om
planarbeidet har ligget ute på www.mgk.no fra 01.02.16 og www.solemarkitektur.no fra
05.02.16.
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Innspill til reguleringsforslaget
I forbindelse med melding om oppstart regulering, er det mottatt 6 uttalelser.
Nedenfor følger sammendrag av de enkelte innspillene med forslagsstillers kommentarer.
Gauldal Nett (02.02.16)
Ingen merknader til planen.
Sør-Trøndelag fylkeskommune (03.02.16).
Ingen avgjørende merknader til planforslaget. Minner om prinsippene om universell utforming
og om den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven.
Kommentar:
Mottatt innspill tas til etterretning.
Sameiet Fredheimtunet (09.02.16)
Orientertein om godkjenning av situasjonsplan med løsning av trafikale forhold og tomt for
renovasjonscontainere. Bra at dette er med i foreløpig forslag til regulereringsendring. Ber
om at adkomst til hovedinngang i østre bygning i Fredheimtunet med snuplass også tas inn
ved utarbeidelse av planforslag.
Kommentar:
Adkomst inn til Fredheimtunet fra Spjeldbakkan samt snuhammer tas inn i forslag til
regueringsendring. Adkomsten til nedgravde containere ved Fredheimtnet løses ved at
renovasjonsbil står i Spjeldbakkan.
Mattilsynet (12.02.16).
Mattilsynet har ikke registrert private vannforsyningssystem i området. Vannforsyning og
avløp løses med tilkobling til eksisterende anlegg i området. Det er en forutsetning at
ledningsnettet er tilstrekkelig dimensjonert. Nye bygg må sikres tilfredsstillende løsning for
sikring mot tilbakeslag.
Kommentar:
Mottatt innspill tas til etterretning. VA-plan utarbeides i forbindelse med byggesøknad.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (18.02.16).
Fylkesmannen som miljøvernavdeling har ingen merknad til arealbruken.
I planbestemmelsene bør tas inn følgende ordlyd: «Graving og disponering av masse må
skje på grunnlag av miljøteknisk undersøkelse. På bakgrunn av dokumentasjon fra
undersøkelsen må det vurderes om det skal utarbeides en tiltaksplan som skal godkjennes
av kommunen.»
Siden storkjøkken ikke er støyfølsom arealbruk, er det ikke nødvendig med videre
støyvurdering. Dersom arealet skal brukses til oppholdsrom eller beboerro, må det gjøres en
støyvurdering.
Det forutsettes at det foretas en ROS-analyse og vurdering av hvordan framtidig
klimaendring vil påvirke tiltaket.
Park og turveg er viktige element for å skape god bokvalitet.
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Sanering av bensinstasjon og etablering av storkjøkken vil bidra til en god utvikling av
området som helhet. Uheldig at parkarealet reduseres, men det viktigste er å sikre at parken
blir etablert og at den opparbeides med gode funksjoner tilpasset aktuelle brukergrupper.
Kommentar:
De ulike forhold som er omtalt av fylkesmannen søkes ivaretatt i utarbeidet plandokumenter.
Statens vegvesen (22.02.16).
Ingen merknader til planarbeidet.
Kommentar:
Mottatt innspill tas til etterretning.
BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
Planforslaget skal gi anledning til å tilrettelegge for storkjøkken ved Midtre Gauldal
Helsesenter, i tillegg omreguleres deler av et areal avsatt til park til adkomst og
renovasjonsanlegg.
Plandata
Arealbruksformål i
planen
Sum grunnareal
(totalt 9.332 m²)
Utnytting planlagt /
mulig bebyggelse
(bygningsareal)
Eksisterende
bebyggelse som
skal rives

Offentlig
tjenesteyting
4.113 m²

Samferdselsanlegg,
offentlig
1.454 m²

Grønnstruktur,
offentlig
3.210 m²

Fellesareal,
renovasjon og
adkomst
555 m²

BYA:
ca. 1.200 m²
BYA:
ca. 310 m²

Planlagt arealbruk
• Byggområde:
•

Samferdselsanlegg:

•

Grøntstruktur

o_OT:
f_RA:
o_KV, o_SF:
o_PP
f_KV
o_PA
o_TV

Offentlig tjenesteytelse
Felles renovasjonsanlegg
Offentlig kjøreveg og fortau
Offentlig parkeringsplasser
Felles kjøreveg
Offentlig park
Offentlig turveg

Plangrep
Med utgangspunkt i behov for etablering av storkjøkken på et areal regulert til bensinstasjon
gjennomføres det en regulering av området ved Fredheim Sør som tilpasses arealbruken vist
i kommunedelplan for Støren i tillegg til en arealtilpassing som ivaretar adkomstforholdene i
området.
Kommunedelplanens arealfastsettelse tilsidesetter arealdisponeringen i vedtatt
reguleringsplan der det er motstrid med kommunedelplanen.
Utsnittet nedenfor viser kommunedelplankartet med inntegnet arealer fra reguleringsplanen
2006001 Fredheim – Svartøymoen og viser hvor det er motstrid.
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Figur 4.
Utsnittet av kommune-delplan med inntegnet arealer fra gjeldende reguleringsplan.
Det skal bygges nytt storkjøkken på ca. 500 m² ved Midtre Gauldal Helsesenter på arealet
regulert til bensinstasjon. Kjøkkenet skal tjenesteyte kommunal virksomhet og det forventes
ca. 12 tilsette. Det etableres gangforbindelser mellom storkjøkkenet og helsesenteret. Dette
medfører at de biloppstillingsplassene som i dag ligger mellom bensinstasjonen og
helsesenteret må flyttes nord for helsesenteret.
Det er videre ønskelig å omregulere deler av det arealet som er regulert til park og blandet
formål slik at plankartet blir i samsvar med arealdisponeringen vist i kommunedelplan samt
tilpasset dagens adkomstforhold og snuforhold ved Fredheimtunet og parkeringsplassene
ved helsesenteret.
I forbindelse med reguleringsendringen legges det til rette for renovasjonsanlegg (nedgravde
containere) for Fredheimtunet.
Offentlig tjenesteyting
Planforslaget medfører at arealet som i gjeldende reguleringsplan er vist som FO1 –
bensinstasjon blir omregulert til offentlig tjenesteyting. Gjeldende bestemmelsene om
byggehøyde og utnyttingsgrad blir videreført og gir grunnlag for oppføring a storkjøkken
knyttet til offentlig virksomheter i området.
I gjeldende reguleringsplan er deler av området som er regulert til offentlig tjenesteyting vist
med illustrasjon av parkeringsplasser. I forslag til plankart tas disse illustrasjonene bort..
Utarbeidet situasjonsplan viser mulig tilpassing i arealbruken. Tilrettelegging av parkering og
interne adkomster fastsettes i utomhusplan som skal følge byggesøknaden.
Byggegrensene i gjeldende reguleringsplan videreføres, med 15 meter fra vegens midtlinje.

2016-03-29 | Side 9 av 12

-300-

Norconsult Solem Arkitektur
Erling Skakkes gate 49 B, 7012 Trondheim
Oppdragsnr.: 5156421 Dokumentnr.: 1 Versjon: 1

Renovasjonsanlegg
Fredheimtunet er etablert med 33 leiligheter og med en renovasjonsordning basert på
containere på terreng. Ut fra hensynet til miljøet ønskes det å kunne etablere nedgravde
containere. Planforslaget ivaretar behovet for adkomst og areal til anlegget.
Samferdselsanlegg, adkomst og parkering
Adkomst til helsesenteret endres i planforslaget slik at det muliggjør parkering og snuplass
for besøkende og ambulanse i nærheten av inngangen til senteret.
Tett nord for området der bensinstasjonen stod videreføres nåværende adkomst, men
tilpasses slik at den ivaretar adkomst både for planlagt etablert park og parkeringsarealet
nord for helsesenteret, i tillegg til varelevering og tilgang til storkjøkkenet.
Nord for parken reguleres adkomst til de to bygningene i Fredheimtunet.
Planforslaget legger det til rette for gangareal langs parken mellom Spjeldbakkan og turveg
nordøst for helsesenteret.
I plankartet er ikke tatt med siktetrekanter ved utkjøring til Spjeldbakkan. Når en legge til
grunn siktetrekant basert på øyepunkt 4,0 meter fra vegbanen og 45 meter stoppsikt eller
øyepunkt 3,0 meter fra fortauet og 25 meter stoppsikt vil siktetrekanten i all hovesdsak falle
innenfor samferdselsareler hvor det ikke forventes etablert tiltak som hindrer sikten ved
avkjørsel.
Langs Spjeldbakkan er tatt inn 3,4 meter bred fortau, da det er ønskelig å videreføre
rekkverksløsningen mellom kjøreveg og fortau langs deler av Spjelbakkan.
Annen veggrunn/grøntareal har varierende bredde og følger eiendomsgrensen mot gnr.
1006, bnr. 5.
Tabellen nedenfor viser samlet parkeringsbehov for aktiviteter innen arealene avsatt til
institusjon i gjeldende reguleringsplan, basert på de krav fastsatt i bestemmelsene til
kommundelplanen. For alderspensjonatet er det ikke fastsatt krav i kommunedelplanen,
behovet er derfor estimert ut fra tilgjengelig materiale.
Aktivitet
Midtre Gauldal
helsesenter
Alderspensjonatet
Kontorer ¤
(se nedenfor)
Storkjøkken
Sum behov

Antall enheter
67 senger

Faktor
0,2 pr seng

Parkeringsbehov
14 plasser

15 leiligheter
43 personer /
ca. 1000 m² BRA
12 årsverk

0,5 pr boenhet
2,0 pr 100 m² BRA

8 plasser
20 plasser

1,0 pr årsverk

12 plasser
54 plasser

¤Kontorer: Lege, helsekontor, tannlege, omsorgskontor, fysio-/ergoterapi
Utarbeidet situasjonsplan, som omfatter kun deler av insitusjonsområdet, viser mulighet for
ca. 50 bilparkeringsplasser for tilsatte etter utbygging av området. Eventuelt behov for
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biloppstillingsplasser i forbindelse med bruk av parken er ikke tatt inn. Videre viser
situasjonsplanen ca. 17 parkeringsplasser for besøkende i området regulert til o_PP.
Grøntstruktur
I gjeldende reguleringsplan er parkarealet oppgitt til 3,2 daa. I planforslaget er arealet
redusert til 3.1 daa, når en tar med den del av turvegen som ligger inntil parken. Arealet skal
være allment tilgjengelig og gis parkmessig opparbeidelse. Endelig utforming av parkarealet
fastsettes i en utomhusplan som skal følge byggesaken.
Universell utforming.
Universell utforming innebærer at en i planlegging og utforming av tiltak og omgivelser
tilstreber løsninger som gir god tilgjengelighet og brukbarhet for alle, og som samtidig
tilfredsstiller andre samfunnsmessige mål.
Adkomster til grøntstrukturområdet fra offentlig veg og fra parkeringsplasser plasseres slik at
det gir god og kort adkomst.
Det er også krav om universelt utformede tilgang til felles renovasjonsanlegg for
Fredheimtunet.
Grunnforhold
Basert på kjennskapen til grunnforholdene i forbindelse med bygging av Fredheimtunet og
helsesenteret, er det ikke innhentet geoteknisk vurdering av byggegrunnen. I
planbestemmelsen er det foreslått at rapport fra geoteknisk prosjektering skal være ferdig før
igangsettingstillatelse kan gis. Av rapporten skal det også framgå om det er behov for
geoteknisk oppfølging av spesielle arbeider i byggeperioden.
Støy
Det er ikke utarbeidet støysonekart for området. Storkjøkken blir ikke regnet som støyfølsom
arealbruk.
I rundskriv T-1442/2012, Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, er det
anbefalt at lydnivået på parkarealet skal tilfredstille kravene fastsatt til utendørsarealer,
maksimum 55dB for støy fra biltrafikk.
Støv
Det forventes ikke luftforurensing over anbefalte grenser gitt i T-1520: Retningslinje for
behandling av luftkvalitet i planleggingen med bakgrunn i planområdets avstand til
luftforurensende kilderelement som større trafikkområder, industri m.m., og det at planlagt
tiltak i selv ikke bidrar vesentlig til økt luftforurensning. Det er derfor ikke fastsatt krav til
avbøtende tiltak med hensyn til luftkvalitet.
Vann og avløp.
I forslag til planbestemmelser er tatt inn krav om godkjente tekniske planer for vann og avløp
før det gis igangsettelsestillatelse.
Gjennomføring og rekkefølgebestemmelser
I forbindelse med bygging av storkjøkken forventes det etablert ca. 12 arbeidsplasser. I
forslag til planbestemmelser tas inn rekkefølgekrav om at adkomstveg, parkering, fortau og
nødvendige vann- og avløpstiltak skal være etablert før det gis brukstillatelse for
bygningstiltak.
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For å minimalisere ulempene i bygge- og anleggsfasen skal det utarbeides plan for
gjennomføring av utbyggingen. Nødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert før byggeog anleggsarbeidet kan igangsettes.
Virkninger av planforslaget.
Stedstilpasning, byggeskikk
Bygging av storkjøkken vil tilpasses eksisterende bebyggelse og planlegges plassert på en
bebygd tomt. Når eksisterende bensinstasjon rives, vil planlagt bygningsmasse ha et omfang
som er i samsvar med de krav gjeldende reguleringsplan fastsetter.
Biologisk mangfold og naturmiljø
Utbygging av storkjøkken, tilrettelegging av parkeringsplasser og parkområdet vil ikke ha
vesentlig innvirkning på det biologiske mangfold og naturmiljøet som er i området.
Tilrettelegging av parkområdet vil kunne gi området et mer grønt preg enn det nåværende
arealbruk legger opp til.
Transport, trafikk og parkering
En utbygging av storkjøkken og tilrettelegging av parkområdet vil medføre noe mer trafikk
enn dagens situasjon, men trafikken i området vil være vesentlig mindre enn den var da det
var bensinstasjon der.
Varetransporten til og fra storkjøkkenet løses ved at det eksisterende adkomst vvidereføres
og med snumuligheter på egen tomt.
Planforslaget vil føre til mer ryddig fortausløsning langs deler av Spjeldbakkan i tillegg til
bedring av adkomstforholdene for Fredheimtunet.
Forurensing i grunnen
Eksisterende forurensing i grunnen fjernes når stasjonsbygget rives. Ny virksomhet medfører
ikke fare for ny forurensing til grunnen.
Arealdisponering
Planforslag er i hovedsak i tråd med kommunedelplanens arealanvendelse. Forslagsstiller
vurderer avvikene som akseptable. Planens avgrensning er i samsvar med plankontorets
tilbakemelding om grensefastsetting.
Beredskap og ulykkesrisiko
Planlagt bebyggelse og adkomst til utbyggingsområdet får en utforming som ivaretar
tilgjengeligheten til brann- og redningsbiler.
Avveiing av virkninger
Planforslaget ivaretar hovedlinjene vist i kommunedelplanen og virkningen av de samlede
arealbruksendringene for miljø og samfunn er, etter at de avbøtende tiltak som er foreslått i
planen er gjennomført, vurdert som akseptable.
Økonomiske konsekvenser for kommunen
Planforslaget gir rettsvirkning for offentlige arealer og vil medføre økonomiske konsekvenser
for kommunen for investerings- og driftsbudsjettet.
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Planident:16482016001
Saksnr.2016/335

REGULERINGSPLAN FOR FREDHEIM SØR MED FREDHEIM PARK.
REGULERINGSBESTEMMELSER
Dato for sisterevisjonav bestemmelsene
Dato for godkjenningav kommunestyret

: 29.03.2016
: <dato>

§1
AVGRENSNING
Det regulerteområdeter vist medreguleringsgrense
på plankartmerketNorconsultSolem
Arkitektur, datert29.03.2016,sist endret<dato>.
§2
FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN
Områdetregulerestil:
• Bebyggelseog anlegg
Offentlig tjenesteytelse
(1160)
Renovasjonsanlegg
(1550)
• Samferdselsanlegg
og teknisk infrastruktur
Kjøreveg(2011)
Fortau(2012)
Annen veggrunn– grøntareal(2019)
• Grøntstruktur
Turveg(3031)
Park(3050)
§3
GENERELLE BESTEMMELSER
3.1. Utomhusplan
Med søknadom tiltak skal det følge detaljertog kotesattutomhusplani målestokk1:500evt.
1:200over det områdetsom skal byggesut. Planenskal, sålangt det er formåltjenlig,vise
planlagtbebyggelse,eksisterendeog planlagtterreng, beplantning(allergivennligeplanter),
belysning,skilt, benker,trapper,forstøtningsmure
r, utforming av veger,stigningsforhold,fast
materialepå veger,bilparkering,sykkelparkering,HC-parkering,avfallshåndtering,
lekeplasser,oppholdsareal,vinterbrukmedsnølagring og hvordantilgjengelig / universell
utforming er ivaretatt.
3.2
Krav til universell utforming
Utearealskal opparbeidesetter prinsippenefor universell utforming.Ved opparbeidelseav
adkomstertil møteplasser
og renovasjonsanlegg
skal det leggesvekt på universellutforming,
medframkommelighetog orienterbarhet.I opparbeide
t uteanleggskal det ved nyplantingav
anleggtas hensyntil allergivennligeplanter.
3.3
Kulturvern/kulturminner
Dersomdet underarbeidetoppdagesgjenstander,ansamlingerav trekull eller uventede
steinkonsentrasjoner
må kulturminnemyndigheten
underrettesumiddelbart,jfr.
kulturminnelovens§ 8.2.
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§4
BEBYGGELSE OG ANLEGG
4.1. Bebyggelse,o_OT
4.1.1 Arealformål
Områdeo_OT skal brukestil offentlig tjenesteytels
e.
4.1.2 Bebyggelsensplasseringpå tomta
Bebyggelsenskal plasseresøstfor byggegrense
vist mot Spjeldbakkanpå plankartet.
Takoverdekningtillates kragetut inntil 2 meterover o_PP.
4.1.3 Bebyggelsenshøyde
I områdettillates det oppførtbygningermedgesimshøydeinntil 6,5 meterog mønehøyde
inntil 9,5 meterover gjennomsnittterrengnivårundt bygningen.
4.1.4 Gradav utnytting
Bebygdarealskal ikke overstigeBYA=35 %.
4.1.5 Utforming av bebyggelsen
Ny bebyggelseskal gis en god arkitektoniskutforming, materialbrukog fargesettingsom
ivaretarhensynettil tilgrensendebebyggelsenog viktige landskapskvaliteter.
Bebyggelsenkan ha flatt tak. Det tillates parkeringsetasjeunderterrengnivå.
4.1.6 Adkomstog parkering
Bebyggelsenskal ha adkomstfra Spjeldbakkansomvi st i plankartet.Avkjørsler skal
opparbeidesmedtilfredsstillendesiktforhold.
Innenforområdetregulerttil offentlig tjenesteyting skal det etableresminimum 40
biloppstillingsplasserog minimum 10 sykkeloppstillingsplasser.
4.2. Renovasjonsanlegg,f_RA
Innenforområdetskal det etableresavfallhåndtering for beboerneinnengnr. 45, bnr. 364.
Avfallsordningenkan værei form av småbeholdere
på hjul, avfallscontainerepå bakkeplan,
nedgravdecontainereeller tilsvarende.
§5
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR.
5.1
Kjøreveg, fortau og annen veggrunn
Vegarealo_ KV, fortau o_SFog annenveggrunno_AVG 1-4 skal væreoffentlig og skal
opparbeidesi samsvarmedskissergodkjentav kommunen.
Vegarealf_KV skal værefelles adkomstfor beboerneinnen gnr. 45, bnr. 364.
5.2
Parkering, o_PP
Parkeringsarealet
skal væreoffentlig og skal opparbeidesi samsvarmedskissergodkjentav
kommunen.
§6
GRØNSTRUKTUR
6.1
Turveg, o_TV
Områdeto_TV skal benyttessomoffentlig turvegog skal opparbeidesetterskissergodkjent
av Midtre Gauldalkommune.Turvegenskal opparbeide
s medminimum bredde2,5 meter.
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6.2
Park, o_PA
Arealeneskal væreallment tilgjengelig og gis parkmessigopparbeidelse.
Parkområdetskal
opparbeidesi samsvarmedutomhusplangodkjentav kommunen.I områdettillates
opparbeidetturveger/ gangstierog installasjonersomer nødvendigfor brukenav områdene.
Eksisterendevegetasjonskal i størstmulig gradbevares.Det tillates ikke ført opp nye
bygningeri parken.
§7
VILKÅR FOR GJENNOMFØRING
7.1
Utomhusplan
Detaljertutomhusplanskal væregodkjentfør byggetiltak kan igangsettes.
7.2 Krav til anleggsfasen
Planfor beskyttelseav omgivelsenemot støyog andre ulemperi bygge-og anleggsfasen
skal
følge søknadom igangsettingstillatelse.
Planenskal blant annetredegjørefor miljøtiltak
knyttet til trafikkavvikling, trafikksikkerhetfor gåendeog syklende.massetransport,
driftstider, renholdog støvdempning,støyreduseren
de tiltak og driftstider.Nødvendige
beskyttelsestiltakskal væreetablertfør bygge-og anleggsarbeidet
kan igangsettes.
For å oppnåtilfredsstillendemiljøforhold i anleggsfasenskal luftkvalitets- og støygrensersom
angitt i Miljøverndepartementets
retningslinjerfor behandlingav luftkvalitet og støyi
arealplanleggingen,
T-1520og T-1442/2012,leggestil grunn.
7.3
Renovasjon,vann- og avløpsplan
Før igangsettingssøknad
kan godkjennes,såskal det foreliggegodkjentetekniskeplanerfor
renovasjon,adkomstveg,vann og avløp.Planeneskal godkjennesav Midtre Gauldal
kommuneog redegjørefor hvordanny bebyggelsemedtilhørendeanleggkan inngå i en
helhetsløsningfor området.Planfor vann-og avløpskal vise behovfor omleggingav
eksisterende
ledningersamteventuellbehovfor valg og plasseringav fordrøyningsløsning.
7.4
Geotekniskeforhold
Rapportfra geotekniskprosjekteringskal væreferdig før igangsettingstillatelse
kan gis. Av
rapportenskal det ogsåframgåom det er behovfor geotekniskoppfølgingav spesielle
arbeideri byggeperioden.
7.5
Miljøtekniske forhold
Gravingog disponeringav massemå skje på grunnlagav miljøtekniskundersøkelse.
På
bakgrunnav dokumentasjonfra undersøkelsen
må det vurderesom det skal utarbeidesen
tiltaksplansomskal godkjennesav kommunen.
§8
REKKEFØLGEKRAV
8.1
Etablering av tekniske anlegg
Nødvendigetekniskeanlegg,herunderadkomstveg,fortau og vann-og avløpstiltaki henhold
til godkjenttekniskplan, skal væreetablertfør det gis brukstillatelsefor bygningstiltak.
8.2
Parkering
Parkeringfor bil og sykkel skal væreferdig opparbeidetfør det gis brukstillatelsefor nytt
bygg.
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ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLD.
REGULERINGSPLAN FOR FREDHEIM SØR MED FREDHEIM PARK,
MIDTRE GAULDAL KOMMUNE.
Trondheim, 22.02.2016

1
OMRÅDET OG TILTAKET
Midtre Gauldal kommune planlegger etablert storkjøkken ved Midtre Gauldal Helsesenter på
Støren. Tiltaket etableres på en tomt regulert til bensinstasjon. I tillegg omreguleres deler av
et areal avsatt til park til adkomst og renovasjonsanlegg.
2
ROS-ANALYSE
2.1
Sjekkliste og risikovurdering
Gjennom sjekklisten nedenfor kommer en fram til hvilke punkt hvor det er behov for å
gjennomføre en risikovurdering i planarbeidet (punktene som er markert med ”Ja” i listen).
Til grunn ligger også kommunens overordnede ROS-analyse gitt i forbindelse med
kommuneplanens arealdel, ROS-analyser i tilliggende reguleringsplaner samt DSBs veileder
for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser.
Der det er aktuelt med avbøtende tiltak, skal disse kommenteres, og vises hvordan de skal
følges opp.
Risiko er definert som produktet av sannsynligheten for at en uønsket hendelse vil oppstå
(S-nivå) og konsekvensen for samfunn og miljø når dette inntreffer (K-nivå).
HENDELSE/SITUASJON

Aktuelt

SNIVÅ

KNIVÅ

RISIKO

Kommentarer/tiltak

Natur- og miljøforhold
Ras/skred/flom/grunnforhold.

Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for:

1.

Masseras/-skred

Nei

Store deler av Støren ligger under marin grense,
og kan derfor potensielt ha områder med marin
leire. Det foreligger ikke kjente registreringer av
kvikkleire på Støren og man kjenner heller ikke til
at det har skjedd ras/skred på grunn av dette.

2.

Snø-/isras

Nei

Planområdet og tilgrensende arealer er
forholdsvis flate

3.

Flomras

Nei

Ligger ca. 30 meter høyere enn Gaula.

4.

Flodbølge

Nei

Eiendommen ligger ca 93 m.o.h.

5.

Undersjøisk ras deponi

Nei

Eiendommen ligger ca 93 m.o.h.

6.

Tidevannsflom/stormflo

Nei

Eiendommen ligger ca 93 m.o.h.

7.

Radongass

Ja

S1

K3

Grønn

Vær, vindeksponering. Er området:
8.

Vindutsatt

Nei
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Forholdet er ikke undersøkt. 5-20% av målinger i
Støren er over tiltaksnivået. I henhold til § 13-5 i
forskrift om tekniske krav til byggverk skal
bygninger prosjekteres og utføres med
radonforebyggende tiltak når det ikke er
dokumentert at forholdene er tilfredsstillende.

9.

Nedbørutsatt

Nei

Natur- og kulturområder. Medfører planen/tiltaket f are for skade på eller konsekvenser for:
10. Grøntstruktur/sårbar flora

Ja

11. Sårbar fauna,
vannlevende organismer

Nei

12. Sårbar fauna land

Nei

13. Verneområder

Nei

14. Vassdragsområder

Nei

15. Automatisk fredete
kulturminner

Nei

16. Kulturminne/-miljø nyere
tid

Nei

S3

K2

Gul

Jamfør punkt. 29. Inntil 100 m² regulert til park
omreguleres til annet formål.

Menneskeskapte forhold
Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tilta ket få konsekvenser for:
17. Veg

Ja

18. Havn, kaianlegg

Nei

S3

K1

Grønn

19. Sjøkabler

Nei

20. Sykehus/-hjem, kirke

Planområdet går inntil kommunal veg.

Ja

S4

K2

Rød

Tiltaket er nært knyttet opp til Midtre Gauldal
Helsesenter.

21. Brann/politi/sivilforsvar

Ja

S2

K3

Gul

Branntekniske løsninger må vurderes i forbindelse
med melding om byggetiltak. Sikkerheten ved
brann er ivaretatt gjennom dagens brannordning.

22. Kraftforsyningsanlegg

Nei

23. Vannforsyning –
naboskap

Nei

24. Vannforsyning –
industrivann

Nei

25. Kommunal
ledningssystem

Ja

S3

K1

Grønn

Det går kommunale ledninger i Spjeldbakkan som
kan bli berørt ved tilrettelegging av
samferdselsanlegg.

26. Forsvarsområde

Nei

27. Tilfluktsrom

Nei

28. Område for idrett/lek

Nei

29. Friluftsområde

Ja

S3

K2

Gul

Inntil 100 m² regulert til park omreguleres til annet
formål.

30. Vannområde for friluftsliv

Nei

Forurensningskilder. Berøres planområdet av:
31. Fare for akutt forurensning

Nei

32. Permanent forurensning

Nei

33. Støv og støy; industri

Nei

34. Støv og støy; trafikk

Nei

35. Støy; andre kilder

Nei

36. Forurenset grunn

Ja

Støynivået i Spjeldbakkan er ikke undersøkt.
Storkjøkken er ikke støyfølsom arealbruk.

S3

K3

Rød

Tidligere bruk av arealet som bensinstasjon tilsier
mulighet for at grunnen er forurenset.

2
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37. Forurensning i
sjø/vassdrag

Nei

38. Høyspentlinje (stråling)

Nei

39. Risikofylt industri mm
(kjemikalier/eksplosiver
osv)

Nei

40. Avfallsbehandling

Nei

41. Oljekatastrofeområde

Nei

Der går ikke høyspentledninger inntil eller over
planområdet.

Medfører planen/tiltaket:
42. Fare for akutt forurensning

Nei

43. Støv fra egen trafikk

Nei

Planlagt utbygging antas ikke å medføre trafikk av
et omfang som gir vesentlig støv.

44. Støy fra egen trafikk

Nei

Planlagt utbygging antas ikke å medføre trafikk av
et omfang som gir vesentlig støy.

45. Støy og støv fra andre
kilder

Nei

46. Forurensning til
sjø/vassdrag
(overflatevann)

Nei

47. Forurensning av dypvann
og sjøbunn

Nei

48. Fare for uhell ved bruk av
kjemikalier, eksplosiver

Nei

Transport. Er det risiko for:
49. Ulykke med farlig gods

Nei

50. Vær/føre begrenser
tilgjengelighet til området

Nei

Trafikksikkerhet:
51. Ulykke i av-/påkjørsler

Ja

52. Ulykke med
gående/syklende

Nei

53. Andre ulykkespunkter

Nei

S2

K3

Rød

Det må vises trafikksikker adkomst til
eiendommen.
Det må vises trafikksikker adkomst til
eiendommen.

Andre forhold:
54. Er tiltaket i seg selv et
sabotasje-/terrormål?

Nei

55. Er det potensielle
sabotasje-/terrormål i
nærheten?

Nei

56. Regulerte vannmagasiner,
med spesiell fare for
usikker is, endringer i
vannstand

Nei

57. Naturlige terrengform.
som utgjør spesiell fare

Nei

58. Gruver, sjakter, steintipper

Nei

59. Andre forhold utenfor
planområdet som kan
påvirke tiltaket.

Nei

3
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60. Andre klimapåvirkninger

Nei

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring
61. Tilrigging,
anleggsvirksomhet

Ja

S1

K2

Grønn

Tilrigging m.m.vil i hovedsak skje innenfor
utbyggingsområdet, men riggplass må drøftes.
Plan skal utarbeides for anleggsvirksomheten, og
krav sikres i planbestemmelsene

62. Trafikk

Ja

S3

K3

Rød

I anleggsperioden vil det bli noe økt trafikk på
tilliggende offentlige veger og i adkomstområdet.

SANNSYNLIGHET

KONSEKVENS
K1 – Liten

S4 – Svært stor
S3 – Stor
S2 –Middels
S1 – Liten

17

K2 – Middels
20
10, 29
61

K3 – Stor

K4 – Svært stor

36, 62
21, 51
7

Hendelser med røde felt: Tiltak er normalt nødvendi g.
Hendelser med gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte.
Hendelser med grønne felt: ”Rimelige” tiltak gjennomføres.

2.2 Tiltaksvurdering
På bakgrunn av analysen følger en oppsummering av hvilke tiltak som følges opp i det videre
planarbeid.
Hendelse
Beskrivelse/tiltak
20. Sykehjem

36. Forurensing i
grunnen

51. Ulykker av- og
påkjøring

62. Trafikk i byggeog anleggsfasen
21. Brann

29. Friluftsområde
10. Grøntstruktur

Bygging av storkjøkken vil påvirke ferdsels-og parkeringsforhold ved
Midtre Gauldal Helsesenter. Parkeringsbehovet må vurderes i henhold
til kommunedelplanens parkeringskrav. Det må etaleres gode
adkomster til området for biler og myke trafikkanter.
Storkjøkkenet skal etableres på et areal brukt til bensinstasjon.
Tidligere bruk tilsier mulighet for at grunnen er forurenset.
I forbindelse med nedleggelse av bensinstasjonen ble øvre jordlag
skiftet. I gjenstående bygning er anlegg knyttet til behandling av
oljeholdig stoff. I forbindelse med riving av bygning, må disse
anleggene fjernes og de miljøtekniske forhold må avklares. Forholdet
tas inn i planbestemmelsene.
Trafikkulykkespunkter vil i hovedsak være i av- og påkjøring mellom
Spjeldbakkan og arealene knytt til Midtre Gauldal Helsesenter og
Fredheimtunet. Avbøtende tiltak vil være utbedring av fortau i tillegg til
krav om gode siktforhold i kryss.
I byggefase vil det bli noe økt trafikk. I planbestemmelsene tas inn krav
om plan for bygge- og anleggsvirksomheten.
Branntekniske løsninger må vurderes i forbindelse med melding om
byggetiltak. Sikkerheten ved brann er ivaretatt gjennom dagens
brannordning. Det må sikres at brannbil får adkomst og
oppstillingsplass til helsesenteret og andre bygninger i området.
Reguleringsplanen omfatter et område regulert til park. Det må legges
til rette for trygge adkomster til parken og at parkområdet får en
utforming som ivaretar behovet for parkmessig nærmiljøanlegg.
4
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17. Veg

Det er ikke registrert treff i naturbasen for arealet knyttet til
parkområdet. Bortsett fra noen eldre lønnetre, er det sparsomt med
vegetasjon innen parkområdet.
Forholdet er ikke undersøkt. 5-20% av målinger i Støren er over
tiltaksnivået. I henhold til § 13-5 i forskrift om tekniske krav til byggverk
skal bygninger prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak
når det ikke er dokumentert at forholdene er tilfredsstillende.
Planområdet omfatter deler av Spjeldbakkan. Fortau må opprustes.

25. Kommunale
ledninger
61. Forhold i byggeog anleggsfasen

Planområdet omfatter deler av Spjeldbakkan. Fortau må opprustes og
det ligger kommunale ledninger i området.
I planbestemmelsene tas inn krav om plan for bygge- og
anleggsvirksomheten.

7. Radongass

3
FRAMTIDIGE KLIMAENDRINGER - VURDERING
Det skal gjøres en vurdering hvordan framtidige klimaendringer vil kunne påvirke tiltaket.
Framtidige klimaendringer vil blant annet kunne omfatte økt vind, økte og mer intense
nedbørsforhold og høyere temperatur. Disse forholdene vil blant annet ha effekt på tidspunkt
for snøsmeltingsflommer, kunne gi økt erosjon og mer intens nedbørfohold.
Det henvises til de faktiske forhold og vurderinger gitt under punktene 1-9 under ROSanalysen.
Tiltaket omfatter tilrettelegging for bygging av et storkjøkken i et område tidligere benyttet til
bensinstasjon. Det er ikke framkommet forhold som tilsier at framtidige klimaendringer vil ha
vesentlig påvirkning av tiltaket.

4 NATURMANGFOLDLOVEN - VURDERING
4.1 Lovgrunnlag
”§ 7. (prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12)
Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig
myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast
eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.”
2. V

”§ 8. (kunnskapsgrunnlaget)
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.
Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer
gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til
bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.
§ 9. (føre-var-prinsippet)
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet,
skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe
forvaltningstiltak.
5
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§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning)
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som
økosystemet er eller vil bli utsatt for.
§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.
§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere,
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste
samfunnsmessige resultater.”
4.2 Vurdering
§8 Kunnskapsgrunnlaget:
Kunnskapsgrunnlaget blir vurdert som tilfredsstillende gjennom databasene på dirnat.no,
naturbase, artsdatabanken, miljostatus.no, skogoglandskap.no og befaring i området.
Kartvisninger via gislink.no er benyttet i søket.
Registreringer:
Innen planområdet er institusjonsområde med tilhørende lite utviklet hageareal bestående av
enkeltstående busker.
Mellom Spjeldbakkan og parkområdet står det 4 lønnetre som sannsynligvis er plantet på
1930-tallet. Trærne er ca 6-8 meter høye.
Det er ellers ikke kommet fram opplysninger i saken som skulle tyde på at det ut over dette
finnes arter eller naturtyper direkte knytt til planområdet. Det er ikke påvist mulige effekter av
tiltaket på naturmangfoldet. Kravet i § 8 om at saken skal basere seg på eksisterende og
tilgjengelig kunnskap er dermed oppfylt.
§ 9 føre-var-prinsippet og § 10 økosystemtilnærming:
Saken gjelder blant annet etablering av offentlig tjensteyting innen et tidligere område
benyttet til bensinstasjon. Området er omfattet av reguleringsplan. Forslagsstiller mener det
gjennom behandling av reguleringsplan og kommunedelplanens arealdel foreligger
tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger tiltaket vil få.
§ 11 Kostnadene ved en miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver:
Det blir forutsett at utbygger tar kostnader ved å stelle til området innen planområdet etter at
byggearbeidet er ferdig.
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder:
Opparbeiding av byggeområdet og samferdselsanlegg vil skje med bakgrunn i plan for vern
av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen.
Konklusjon:
Samlet vurdert er det funnet løsninger som gir de best samfunnsmessige resultater.

6
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IKON arkitekt og ingeniør AS
Norges vassdrags- og energidirektorat
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norges vassdrags- og energidirektorat
Statens vegvesen - Region midt
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
IKON AS
IKON Arkitekt og Ingeniør

Ingress
Prinsippavklaring i forbindelse med reguleringsplanforslag Moøya øst (planID: 16482016003).
Saksutredning
IKON Arkitekt og Ingeniør har på vegne av Midtre Gauldal kommune, Eiendom og kommunalteknikk
oversendt reguleringsplanforslag for Moøya Øst den 25.02.2016.
Oversendelsene inneholder følgende dokumenter:
 Reguleringsplankart
 Planbestemmelser
 Planbeskrivelser med ROS- analyse
 Situasjonsplan brannstasjon og øvingsområde
 SOSI-fil med kontroll
Bakgrunn for planarbeidet
Oppstartsmøte ble avholdt mellom planlegger, tiltakshaver og planmyndigheten den 02.02.2016.
Oppstartsmøte ble avholdt etter at melding om oppstart av planarbeid var kunngjort. Melding om oppstart
ble kunngjort i Trønderbladet og Gauldalsposten, samt ved brev til naboer, berørte sektormyndigheter og
andre berørte interesseorganisasjoner.
Planlagte tiltak
Reguleringsplanen skal legge til rette for eksisterende og nytt næringsareal, avløpsrenseanlegg, nye
kommunaltekniske anlegg, terminalområde for sidespor til Rørosbanen og område for oppføring av ny
hovedbrannstasjon for Gauldal brann og redning IKS.
Planene for området er videre beskrevet i vedlagt planbeskrivelse.
Planområde
Planområdet omfatter hele eiendommen gbnr 2/22 og majoritetene av eiendommen gbnr 45/272 i Moøya
på Støren. Planområdet omfatter FV 630 i sør, avgrenses av vegmidt kommunal veg mot vest, vannkant ved
Gaula mot øst og eiendomsgrensen mot Rørosbanen.
Det fremsendte planforslaget har et areal på 31,5 daa. Arealene er fordelt på følgende formål:











Avløpsanlegg
Øvrig kommunalteknisk anlegg
Telekommunikasjonsanlegg
Kontor/industri
Kjøreveger
Gang- og sykkelveg
Annen veggrunn – grøntareal
Trasè for jernbane
Annen banegrunn – teknisk anlegg
Vegetasjonsskjerm

ca 3,59 daa
ca 5,39 daa
ca 0,03 daa
ca 3,45 daa
ca 4,50 daa
ca 0,49 daa
ca 4,78 daa
ca 2,57 daa
ca 1,66 daa
ca 5,02 daa

Planforutsetninger
Planforslaget er delvis i tråd med kommunedelplan Støren (planID: 16482012009) hvor store deler av arealet
har formålet andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg og næringsvirksomhet. Planforslaget legger til rette for to
typer jernbaneformål som ikke samsvarer med kommunedelplanen. Bortsett fra jernbaneformålene er
forslaget i all vesentlighet i tråd med kommunedelplanen. Arealene som omfattes av planforslaget er tidligere
regulert i reguleringsplanen for Moøya (planID: 16481989002). I denne planen har arealet følgende
arealformål; terminal for jernbane, renseanlegg, industri og offentlig formål. Dette medfører at det er
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motstrid mellom gjeldende reguleringsplan (Moøya) og kommunedelplan Støren. Ved motstrid er det siste
vedtatte plan som har rettsvirkning som i dette tilfelle er kommunedelplan Støren.
Planforslaget er ikke konsekvensutredet, men virkningen av planen er beskrevet og vurdert i
planbeskrivelsen. Planforslaget fremmes på bakgrunn av at fremtidig bruk av området ikke samsvarer med
reguleringsplanen for Moøya.
Risiko og sårbarhetsanalyse er gjennomført og er fremsendt som del av planbeskrivelsen.

Medvirkning og merknader til planoppstart
Det går ikke frem av planbeskrivelsen hvem som er varslet særskilt om planarbeidet. Planbeskrivelsen viser
til at planoppstart er kunngjort i Trønderbladet og Gauldalsposten.
Innkomne merknader med tiltakshavers vurdering er listet i planbeskrivelsens kap 8.0.
Følgende har fremmet merknader til varsel om oppstart:
 Sør-Trøndelag Fylkeskommune
 Statens Vegvesen
 Mattilsynet
 Jernbaneverket (sentralt og lokalt)
 NVE
 Gauldal Nett
 Aune Transport AS og Rønningsgrind AS
 Gunnhild og Dag Idar Kjelstad
Majoriteten av de innkomne merknadene er imøtekommet av regulanten i planforslaget. Flere merknader
omhandler jernbanevirksomheten som foregår innenfor planavgrensningen. Disse merknadene berører
forhold rundt støv og støy ved lasting og lossing av pukk, samt utfordringer ved adkomst til arealene øst av
industrisporet i Moøya. Dette ved at industrisporet deler hele planområdet i to.

Vurdering
Rådmannen vurderer det som best for den videre saksutredningen at planforslaget blir lagt fram for
planutvalget for prinsipiell avklaring. Dette medfører at saksframlegget ikke omhandler utsendelse av plan på
høring og utlegging til offentlig ettersyn.
Forholdet som krever særskilt avklaring er planforslagets jernbaneformål i Moøya. Rådmannen er opplyst om
at det eksisterer en bruksrettsavtale mellom Midtre Gauldal kommune og Jernbaneverket som gir
Jernbaneverket rettigheter til å bruke sporet. Rådmannen har vært i forbindelse med jernbaneverket for å få
innsyn i denne avtalen. På grunn av saksbehandlingstid hos Jernbaneverket er denne avtalen foreløpig ikke
forelagt Rådmannen.
Jernbaneformålet er ikke i tråd med kommunedelplan Støren og setter flere begrensninger for
arealutnyttelsen innenfor planforslaget. Rådmannen vurderer at jernbaneformålet må tas ut av planforslaget
for å sikre en bedre arealutnyttelse og arrondering av området.
Regulering som medfører at bruksrettshaver mister rettigheter kan medføre at kommunen blir økonomisk
ansvarlig.
Rådmannen fremmer saken for en prinsipiell avklaring om fremtidig bruk av Moøya øst.
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Rådmannens innstilling
Utvalg for Næring, plan og miljø krever at planforslaget Moøya Øst (planID: 16482016003) endres
ved at jernbaneformålet fjernes før forslaget vurderes for høring og offentlig ettersyn.
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1.0

Formålet med reguleringen

Midtre Gauldal Kommune ønskersom eier av Gnr. 2, Bnr. 22 og Gnr. 45, Bnr. 272 ved Moøya
Industriområdeå avklare arealbrukenfor disseeiendommenegjennom utarbeidelseav reguleringsplan
for områdetMoøya Øst. Planområdetutgjør et areal på ca. 31,5 da. og planenutarbeidessom
detaljregulering.
Arealbrukenfor områdeter i dag avklart på kommuneplannivågjennom kommunedelplanfor Støren,
og på reguleringsplannivågjennom reguleringsplanfor Moøya. Arealformålenei reguleringsplanen
samsvarerikke med den gjeldendekommunedelplanen for Støren,og det har derfor blitt besluttetå
utarbeideen ny reguleringsplanfor området.
Innenfor planområdetavsettesdet areal til eksisterendeog ny industri, avløpsrenseanlegg,
nye
kommunaltekniske anlegg,terminalområdefor sidesportil Rørosbanenog områdefor oppføring av ny
hovedbrannstasjonfor Gauldal brann og redning IKS.
Målsettingenmed reguleringener blant annetå avklarer arealbrukskonflikter mellom Jernbaneverkets
industrispormed tilhørendeopplastingav ball astpukk,og den øvrige industrien og
næringsvirksomhetenpå området.Reguleringensøkerderfor løsning for flytting av opplastingsstedfor
ballastpukk, samtidig som det vil settesstrengekrav til støv, støy, avrenningog forurensningved en
videre bruk av arealettil detteformålet.

2.0

Planoppstart

Midtre Gauldal kommunehar igangsattarbeid med utarbeidelseav reguleringsplan,og har innhentet
konsulentselskapetIKON Arkitekt og Ingeniør AS til å foreståutarbeidelseav reguleringsplanen.

2.1

Tillatelse til planoppstart

Tillatelse til planoppstarter gitt etter administrativ behandlingi Midtre Gauldal kommune.Det ble den
02.02.2016avholdt oppstartsmøtemed planavdelingentil kommunenhvor reguleringsplanenble tildelt
planID 2016003

2.2

Melding om igangsatt regulering

Melding planoppstartble utsendttil naboer,offentlige instanserog berørteinteresser den 12.12.2015.
Frist for merknader/innspillble satt til 27.01.2016
Oppstartav reguleringsplanarbeider kunngjort i Trønderbladetog Gauldalsposten.

3
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3.0

Overordnet plansituasjon

3.1

Kommuneplanens arealdel

I gjeldendekommunedelplanfor Støren
(2014 – 2026) er områdeti hovedsakavsattti l:
•
•

næringsvirksomhet(AN3)
andre typer nærmereangitt bebyggelseog
anlegg (o_ABA1).

AN3

OmrådeAN3 tillates utviklet med næringsbebyggelse
i
kombinasjonmed kontor og lager, mensområde
o_ABA1 er forbeholdt kommunaltekniskeanlegg

0_ABA1

Bilde 1: Eksisterendekommunedelplanmedny
Plangrensemerketmedsort stiplet linje.

3.2

Gjeldende reguleringsplaner

Arealformålenei eksisterendereguleringsplanfor
Moøya (PlanID 19890002)samsvarerikke med
kommunedelplanfor Støren,og det har derfor blitt
besluttetå utarbeideen ny reguleringsplanfor
området.
I eksisterendereguleringsplaner arealetavsatttil
terminal for jernbanen,renseanlegg,industri og
offentli g formål.

Bilde 2: Eksisterendereguleringsplanmedny
plangrensemerketmedgul stiplet linje.

4
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4.0

Dagensarealbruk

Innenfor planområdetligger i dag avløpsrenseanlegget
for Støren,et industribygg tilhørendeAune
TransportAS, og en carport for parkering av postenstjenestebiler.Jernbaneverketinneharogsået
sidesportil Rørosbanensom går inn på området.
I tilknytning til sidesporeter det anlagt en lasterampefor opplastingav balastpukktil jernbanevogner,
og et lagerområdefor lagring av balastpukk.Balastpukkenbenyttestil vedlikehold av Rørosbanenog
Dovrebanen.Områdetsom i dag benyttestil detteformålet ligger mellom jernbanenog adkomstvegen
til Moøya Industriområde,i nær tilknytning til besøksintens
ive virksomheterved Coop Byggmix og
Europris. Dette har medført konflikt mellom brukerinteresser,og spesieltstøv-, støy- og
trafikksikkerhetsforholdhar vist seg å væreproblematiske.

5.0

Reguleringsplanen

5.1

Generelt

Planområdetutgjør et areal på ca. 31,5 da, og utarbeidessom detaljregulering. Adkomstentil
industriområdetblir fra kommunevegensom leder frem til Moøya Industriområde.
Feltet vil inneholde:
- Avløpsanlegg,
- Øvrige kommunaltekniskeanlegg
- Telekommunikasjonsanlegg
- Kontor/Industri
- Kjøreveger
- Gang- og sykkelveg
- Annen veggrunn– grøntareal
- Trasefor jernbane
- Annen banegrunn– tekniskeanlegg
- Vegetasjonsskjerm

5.2

areal ca.
areal ca.
areal ca.
areal ca.
areal ca.
areal ca.
areal ca.
areal ca.
areal ca.
areal ca.

3,59 da.
5,39 da.
0,03 da.
3,45 da.
4,50 da.
0,49 da.
4,78 da.
2,57 da.
1,66 da.
5,02 da.

Bebyggelsen

Innenfor planområdetavsettesdet areal til eksisterendeog ny industri, avløpsrenseanlegg,
nye
kommunaltekniskeanlegg,terminalområdefor sidesportil Rørosbanenog områdefor oppføring av ny
hovedbrannstasjonfor Gauldal brann og redning IKS. Videre følger nærmerebeskrivelseav tenkt
bebyggelseinnenfor de enkelteformålsområdene.
Avløpsanlegg
Innenfor områdeo_BAV ligger i dag kommunalt avløpsrenseanlegg
for Støren.Renseanleggetsikres
gjennom planforslagetareal til utvidelse,noe som er viktig da det foreligger planer for påbyggtil
dagensbygningsmasse.Dagensrenseanlegger oppført med flatt tak og gesimshøydeca. 4,5m over
gjennomsnittlig terreng.
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Øvrige kommunaltekniskeanlegg
Innenfor områdeo_BKT1 planleggesdet oppført nytt kontor- og driftsbygg for kommunenstekniske
uteavdeling. Kommunenhar behov for 1000 m2 ny bygningsmassei forbindelsemed utflytting fra
Soknesleir, og dettekan løsespå tomten. Et nytt bygg til detteformålet vil hovedsakeliginneholde
kontorer samt lagringsplass til kommunensutstyr og kjøretøyer, og det planleggesderfor for en høy
utnyttelseav tomtearealet.
På områdeo_BKT2 planleggesdet anlagt øvingsområdefor Gauldal brann og redning IKS. Området
vil i sin helhet bli anlagt med fast dekke, og det vil bl i montert et 2m høyt tett gjerde i formålsgrensen
for å skjermeområdetfor innsyn. Det kan ogsåetableresmindre bygninger som eksempelviscarport
inne på området.
Områdeo_BKT3 vil ogsåbenyttesav Gauldal brann og redning IKS , her til tomt for ny
hovedbrannstasjonfor Midtre Gauldal kommune.Plasseringpå tomten og byggetsutforming fremgår
av vedlegg4, situasjonsplanfor ny brannstasjon.
Telekommunikasjonsanlegg
Områdeo_BTK vil benyttesav Gauldal Nett som areal til eksisterendenettstasjon.
Kontor/Industri
Innenfor områdea_BKB1 er det i dag oppsatten carport som tjener Postensom holder til i nabobygget
på eiendomGID 2/13. Leieavtalenmed Postener oppsagt,og det er i den forbindelseplanlagt å flytte
carportentil annenlokasjon. Denne er derfor vist i planensom bebyggelsesom forutsettesfjernet.
Områdetforeslåsbenyttettil industriformål i kombinasjonmed kontorer.
På områdea_BKB2 er i dag entreprenørselskapet
Aune TransportAS etablert,og planenlegger til rette
for at bedriften kan fortsetteå utvikle segpå tomten. Områdetforeslåsbenyttettil industriformål i
kombinasjonmed kontorer.
Terminalområde
Områdeneo_SBT1 og o_SBT2 foreslåsbenyttettil terminalområdefor industrisporettil Moøya.
Innenfor områdenetillates det etablertanleggsom fremmer bruken av industrisporet. Dagenslager for
balastpukkpå områdeo_SBT1 forutsettesflyttet til områdeo_SBT2 på øst side av jernbanesporetfor å
skapestørreavstandmellom opplastingsområdetog nabobebyggelsen.
Dette vil ogsåforbedre
trafikksikkerhetenlangs kommunevegen.Områdeo_SBT1 skal hovedsakeligbenyttestil anleggsom
fremmer bruken av jernbaneni forbindelsemed mottak og forsendelseav gods fra bedriftenepå
næringsområdet.

5.3

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Kjøreveger
Planeninneholder3 kjørevegersom er gitt følgendedimensjoneringsklasser
iht. vegnormalN100:
Veg:
o_SKV1
o_SKV2
o_SKV3

Dim. klasse:
HØ1
Sa1
A2

Breddekjørebane:
6,0m
5,0m
6,0m

Breddeskulder:
0,75m
0,25m
0,50m
6
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I kryss mellom o_SKV1 og o_SKV2 er det sikret tilstrekkelig frisikt ved at det er regulert frisiktsone
iht. figur E.8 i vegnormal(N100), med dimensjonerL1 = 85m og L2 = 10m. Fartsgrenselangs Fv630
er 60 km/t.
Planenviser ogsåto avkjørsler med planovergangfor tilkomst til industriområdetog områdefor
kommunaltekniskeformål. Avkjørsler er sikret frisiktsone iht. figur E.26 i vegnormal(N100) , med
dimensjonerL1 = 20m og L2 = 4m. Fartsgrensenlangs kommunevegen er 30 km/t. Øvrige avkjørsler
som vil kunne anleggesfra kommunevegenskal overholdesammekrav til dimensjonpå frisiktsoner.
Gang- og sykkelveg
Det er opparbeidetgang- og sykkelveg langs Fv630, og denneer inntatt i plankartet.Breddegang- og
sykkelveg er regulert til 3,0m.
Annen veggrunn- grøntareal
Det er avsattområdertil annenveggrunn– grøntareallangs fylkes- og kommunalvegen.Områdene
skal benyttestil drift av kjørevegerog traséfor tekniskeanleggi grunnen.Det er på bakgrunnav
ønskerfra StatensVegvesenavsattet områdetil annenveggrunn– grøntarealpå 4m breddemellom
gang- og sykkelvegen(o_SGS1)og brannstasjonstomten
(o_BKT3).

5.4

Grønnstruktur

Lags Gaula er det avsattet formålsområdetil vegetasjonsskjerm,og innenfor dette områdetskal
eksisterendekantvegetasjoni størstmulig grad bevares.Fra toppenav flomvernet er det fin utsikt til
elvebreddenpå østsidenav Gaula,og det kan væreaktuelt å anleggeen gangvegher for å leggetil rette
for en økt bruk av området.

5.4

Reguleringsformål

Områdetforeslåsregulert til:
Planloven § 12-5:
1. Bebyggelseog anlegg
-

3. Grønnstruktur

Avløpsanlegg
Øvrige kommunaltekniskeanlegg
Telekommunikasjonsanlegg
Kontor/Industri

-

Planloven § 12-6:

2. Samferdselsanlegg
og teknisk infrastruktur
-

Vegetasjonsskjerm

Kjøreveg
Gang/sykkelveg
Annen veggrunn– grøntareal
Trasefor jernbanen
Annen banegrunn– tekniskeanlegg

-

Sikringssone(frisikt)
Flomsone(200-års flom)
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6.0

Virkninger av planforslaget

6 .1

Overordnede planer

Planforslagetvil opphevegjeldendereguleringsplanfor Moøya (PlanID 19890002)i områdetinnenfor
ny planavgrensning.Planengrenseri tillegg til detaljreguleringMoøya (PlanID 2014003)mot vest,
hvor ny planavgrensningsamsvarermed planavgrensningi gjeldendeplan.

Bilde 3: Ny samletplansituasjonfor MoøyaIndustriområde

6 .2

Landskap

Størener et tettstedi Gauldalen,og administrasjonssenteret
i Midtre Gauldal kommune.På Støren
samlesdalføreneGauldalenog Soknedalen,og dalføret vider segher ut og gir plasstil landbruks-,
nærings- og boligbebyggelse.Med dalførenefølger ogsåelveneGaula og Soknasom rennersammen
på Støren.
Landskapetbestårav et flatere slettelandskapi dalbunnen,med bratte skogkleddedalsiderrundt.
Størenhar som tettstederi dalfører flest begrensetmed areal,og bebyggelsener derfor konsentrertover
et mindre område.På vestsidenav Gaula og Soknaer arealeti stor grad tettbebygdmed blant annet
kommunesenter,handelsområder,industriområderog boligområder.

6 .3

Stedets karakter

OmrådetMoøya ligger sentralttil på en lavereliggendeslette på Støren,og områdetbenyttesi dag
hovedsakeligtil næringsformål.Områdetgrensertil Gaula i øst, og Fv630 i vest.

8
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Bilde 4: Moøya settfra sørvest,medområdetfor ny reguleringsplanmerketi gult.

6 .4

Kulturminner og kulturmiljø

Ved søk i kulturminneregisteretkan det ikke seså væreregistrertautomatiskfrededekulturminner
innenfor planområdet.Det vurderesogsåtil å væreliten risiko for at planenvil komme i konflikt med
slike da områdetligger inntil bebygdeområder,og da det har vært bygget infrastrukturanleggsom
jernbaneog flomvern her tidligere. Deler av områdeter i dag bebygd.

6 .5

Forholdet til kravene i kap II Naturmangfoldloven

Kapittel II, § 4, uttrykker mål om å ivareta mangfoldetav naturtyperinnenfor deresnaturlige
utbredelsesområde
og med det artsmangfoldetog de økologiskeprosessenesom kjennetegnerden
enkeltenaturtype.Målet er ogsåat økosystemersfunksjoner,struktur og produktivitet ivaretasså langt
det ansesrimelig.
Det er ikke registrertvikt ige naturtyper,flora eller fauna som berøresav tiltaket.

6 .6

Rekreasjonsinteresser/rekreasjonsbruk

Arealet benyttesi dag i liten eller ingen grad til rekreasjonfor Størensinnbyggere.I planforslaget
foreslåsdet å tillate anleggelseav en gangvegpå topp av eksisterendeflomvern innenfor
formålsområdeto_GV som regulerestil vegetasjonsskjerm.Dette vil kunne medføreøkt bruk av
områdettil rekreasjon.

6 .7

Trafikkforhold

Adkomstentil områdetskjer i hovedsakfra Fv630, og videre via kommunal veg til Moøya. Det er
langs fylkesvegenopparbeidetgang- og sykkelveg,og langs kommunalvegener det opparbeidetfortau.
Dette medførerat sikkerhetenfor myke trafikanter er ivaretatt.
En arealbruksom beskreveti planforslagvil medføreøkt bruk av kjørevegene,og de vil blant annetbli
benyttet av utrykningskjøretøyer.Det er derfor lagt vekt på å sikre gode fris iktsoner i vegkryss,og da
spesielti kryss mellom fylkesvegen(o_SKV1) og kommunalvegen(o_SKV2).
Det avsettesgenereltgod breddepå kjørevegermed tilstrekkelig sidearealfor drift - og vedlikehold.
9
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6 .8

Barns interesser

Det planleggesikke anlagt bebyggelseinnenfor planområdetsom medførerat barnsinteressermå
vektleggesi planarbeidet.

6 .9

Sosial infrastruktur

Tilrettelegging av arealfor bygging av ny brannstasjoner viktig for samfunnssikkerheten
på Støren.
Det er ogsåviktig å legge til rette for at Gauldal brann og redning IKS kan anleggeet øvingsområdepå
plassen,hvor barn- og unge kan inviteres til å overværeøvelserknyttet til eksempelvistrafikkulykker.
Holdningsskapendearbeid ovenfor ungdomer viktig for å redusereantallet trafikkulykker, og et
øvingsområdesom dette i nærtilknytning til brannstasjonenevil gi Gauldal brann og redning en god
arenafor gjennomføringav slikt arbeid.
En styrt utvikling av områdeti tråd med reguleringsplanenvil ogsåværeforskjønnende,og vil sammen
med tilgrensendeplaner for næringsområdetog handelsparkpå Moøya kunne bidra til at dette blir et
sosialt møtestedfor innbyggerne.

6 .10 Universell tilgjengelighet
Områdeter forholdsvis flatt og vil kunne tilretteleggesgodt for universell tilgjengelighet.
Genereltleggeskrav i TEK10 til grunn for universell utforming av bygninger.

6 .11 Energibehov – energibruk
Utbyggingenrepresentererikke spesielleutfordringer med hensyntil energibehov.

6 .12 Jordressurser/landbruk
Reguleringsplanenomfatter ikke arealavsatttil jord- eller landbruksvirksomhet.

6 .13 Teknisk infrastruktur
For å kunne benyttearealetpå østsidenav Jernbaneverketsindustrisportil Moøya på tilfredsstillende
vis er det viktig for Midtre Gauldal kommuneå få anlagt en ny planovergangsør for eksisterende
avløpsrenseanlegg.
Ny planovergangvil betjeneformålsområdeneo_BAV, o_BKT1 og o_SBT2.
Midtre Gauldal kommuneønskersamtidig å bygge på det eksisterenderenseanleggeti retning øst, noe
som vil medføreat tilkomsten til Aune TransportAS vil måtte skje via dagensplanovergang.
Planforslagetviser derfor to planovergangersom krysninger av Jernbaneverketsindustrispor.Dette
sporethar lav bruksfrekvens,og det er i planensikret minst 125 meter fri sikt langs jernbanenfrem til
planoverganger.
Vannforsyningenvil skje fra kommunalt vannledningsnett,og avløp vil tilknyttes kommunal
spillvannsledningpå området.Det ligger en Ø160 vannledningi gang- og sykkelveg langs Fv630,
samtidig som det er anlagt en Ø110 vannledningfrem til renseanlegget.Kapasitetenpå
vannforsyningener med det god. Det kommunalespillvannsnettetinneharogsåtilstrekkelig
reservekapasitetfor tiltaket.

10
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Overvannsløsningfor de enkeltebyggetomterbaserespå konvensjonellemetoder(lukkede rør og
kummer), tilknyttet kommunaleovervannsledninger.Ved behov vil det bli søkt om og anlagt
oljeutskillere for behandlingav forurensetovervannfør vannetslippestil kommunaleledninger.
Gauldal Nett har jordkabel, 22 kV og 240V i området,og det er oppsatten nettstasjonpå området
o_BTK. Nettstasjonenhar tilstrekkelig kapasitetfor tilt aket på høyspentsiden,men det er usikkert om
transformatorer stor nok. Transformatorer utskiftbar.

6 .14 Grunnforhold
Iht. NVE Atlas bestårgrunneninnenfor områdetav et tykt dekke med løsmasserav typen
elveavsetning.Det er ikke registrertkjente f are- eller aktsomhetsområder
innenfor planområdet.
Det er gjennomførtgrunnundersøkelser
i det aktuelle områdeti forbindelsemed vurdering av ulike
traseerfor ny E6 gjennomStøren,og disseviser at grunnenbestårav et topplag av sandog grus på ca.
5m over leire og silt til stor dybde.
Det er ogsågjennomførtgrunnundersøkelser
av tomt vest for Europris i forbindelsemed bygging av
Moøya Fellesbygg.Undersøkelsenviser at det er trygg byggegrunnpå deler av tomta mot Europris og
ny brannstasjon,hvor grunnenbestårav fast grus / sandavsetning.
En ny brannstasjonvil væreet viktig bygg med sårbaresamfunnsfunksjoner,og planbestemmelsene
stiller derfor krav om at det skal gjennomføresen geotekniskvurdering av tomten før bygging kan
igangsettes.Tema som skal vurdereser stabilitet av elveskråning, fundamenteringsforholdog aktuelle
løsninger for fundamentering.Det ansesikke som nødvendigå foreta supplerendegrunnundersøkelser.

6 .15 Flomsoner
Planområdetgrensertil elva Gaula, og ligger slik utsatt til for flom og oversvømmelser.Som
kompenserendetiltak er det anlagt et flomvern langs elvebreddenmed tiltaksnummer/navn1988 –
Gaula ovenfor Størenjernbanestasjon. Flomvernetbestårav en steinkleddrøys, og er en forhøyelseav
et eldre NSB flomvern. An legget ble befart av NVE i 2009, og det ble gjort følgendenotaterav
anleggetstilstand:
Det er godt medstein gjennomhele anlegget.Det er noe rufsetemedsmåsåri den mestutsattedelen,
men det er ikke behovfor å utføre noentiltak.
Den generellebebyggelseninnenfor planområdetskal iht. TEK10 § 7-2 dimensjoneresfor 200-års
flom . Dette medførerat gulvnivå for ny bebyggelseskal anleggespå minimum kote +66,3.
Byggverk som skal fungerei lokale beredskapssituasjoner
skal derimot dimensjoneresfor 1000-års
flom, og dette blir gjeldendekrav for brannstasjonstomten.
Gulvnivå for ny brannstasjonskal anlegges
på minimum kote +67,3 som er stipulert nivå for 1000-års flom. Det er gjennomførtGPS-innmåling av
høyderpå eksisterendeflomvern, og dette er anlagt på kote +68,0 i sør og +67,8 i nord, og vil med det
overstigeflomhøyde for 1000-års flom inkl. 0,5m klimatillegg. Det ansesderfor ikke som nødvendigå
inkludere klimatillegget ved fastsettelseav krav til gulvnivå for bebyggelsen.
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6 .16 Luftforurensing
Jernbaneverketvil kunne benytteområdeo_SBT2 for lagring og opplastingav ballastpukktil
jernbanevognerfor bruk i vedlikeholdsarbeidav Rorøs- og Dovrebanen.Lagring og opplastingav
dennetypen pukk vil kunne medføresvevestøvmed spredningtil omkringliggendebebyggelse.
Ih t. forurensingsforskriften§ 30-5 skal utslipp av steinstøv,støv eller partikler ikke medføreat mengde
nedfallstøvoverstiger5g/m2 iløpet av 30 dager,målt som mineralsk andel ved nærmestenabo,eller
annennabo som eventueltblir mer utsatt.Forskriften gjelder for forurensningfra produksjonav pukk,
grus, sandog singel, men vurderestil å væregjeldendefor dennetypen aktivitet da det lastesog lagres
betydeligemengderpukk på området.

6 .17 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Planenlegger til rette for kommunaleutbyggingerog investeringersom er nødvendigefor å sikre at
Midte Gauldal kommunekan tilby godeog sikre tjenestertil sine innbyggere.

6 .18 Konsekvenser for næringsinteresser
Næringsinteresseri og rundt planområdethar gitt sine innspill til planarbeidet,og innspill er
imøtekommetså langt dette har latt seggjøre. Det kan ikke sesat planforslagetmedførernoennegative
konsekvenserfor næringsinteresser.

6 .19 Interessemotsetninger
Det er ikke avdekket tungtveiendeinteressemotsetninger.

6 .20 Avveining av virkninger
Med grunnlagi de vurderingersom er gjort i kapittel 6 konkluderesdet med at summenav fordelene
som følger av den planlagteutbyggingenog reguleringener klart størreenn ulempene.
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7.0

Risiko - og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Det er gjennomførtROS-analysesom er dekkendefor planforslageti tråd med veileder fra direktoratet
for samfunnssikkerhetog beredskap(dsb), Samfunnssikkerhet
i arealplanlegging.
Til grunn for temavalgi ROS-analysenligger Fylkesmannenssjekkliste, samt innspill til
utredningstemafremkommet ved høring av melding planoppstart.Analysen omfatter vurdering av
risiko og sårbarhetfor bådemenneske,miljø og materiell.
Følgenderisikomatriseer lagt til grunn for risiko- og sårbarhetsvurderingene:
Sannsynlighet:
Svært
sannsynlig
Meget
sannsynlig

5

10

15

20

25

4

8

12

16

20

3

6

9

12

15

2

4

6

8

10

1

2

3

4

5

Ufarlig

Envissfare

Kritisk

Farlig

Katastrofalt

Sannsynlig
Mindre
sannsynlig
Lite
sannsynlig

Grønn: liten risiko, som
regel ikke nødvendigmed
risikoreduserende
tiltak så
legelov og forskrift er
oppfylt.
Gul: middelsrisiko, risikoreduserende
tiltak må
vurderes
Rød: høy risiko, vil som
regel krevestrakstiltak

Konsekvenser

Definisjon av matrisensverdier:
Sannsynlighet:

Konsekvenser:

Sværtsannsynlig

Skjerukentlig / forhold som er
kontinuerligtilstede i området

Ufarlig

Ingenpersonereller
miljøskader/ enkelte tilfeller
av misnøye

Meget sannsynlig

Skjermånedlig/ forhold som
opptrer i lengreperioder,flere
måneder

Envissfare

Få/småperson- eller
miljøskader/ belastende
forhold for enkeltpersoner

Sannsynlig

Kjennertil tilfeller med kortere
varighet

Kritisk

Kanføre til alvorlige
personskader/ belastende
forhold for en gruppepersoner

Mindre sannsynlig

Kjenner1 tilfelle i løpet av en
10-års periode

Farlig

Person- eller miljøskaderog
kritiske situasjoner
(behandlingskrevende)

Lite sannsynlig

Kjenneringentilfeller, men
kan ha hørt om tilsvarendei
andre områder.

Katastrofalt

Personskadesom medfører
død eller varigemen, mange
skadede,langvarige
miljøskader
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Følgenderisiko er avdekket,og følgendeavbøtendetiltak foreslås:
Tema:

Naturgitte forhold:
Utglidning av området.

Flomfare

Risiko:

Planområdetgrensertil
elva Gaulaved en 5m
høy skråningmed
helning1:1,5 til 1:2.
Bebyggelsepå topp av
skråningvil kunne
medføreutglidning av
området.Da området
ligger i elvasyttersving
vil den kunne
meandrereog graveseg
lengreog lengreinn i
terrenget.Dette vil igjen
kunnesvekke
stabiliteteneller
undergrave
byggeområdet.

: S
a
n
n
sy
n
li
g
h
e
t

K
o
n
se
k
v
e
n
s:

S
a
m
le
t
ri
si
k
o
:

Avbøtende titak:

: S
a
n
n
sy
n
li
g
h
e
t

K
o
n
se
k
v
e
n
s:

S
lu
tt
ri
si
k
o
:

1

4

4

2

2

4

2

4

2

2

Det er anlagt et flomvern i
elveskråningenved
planområdet,og tilstandentil
anleggeter i 2009 vurdertav
NVE til å væregod. Skråningen
er erosjonssikretved at dener
anlagtmedsteinkledning,og
detteredusererrisikoenfor
meandrering/undergraving.
3

4

12
Før bygging av brannstasjon
kan igangsettesstiller
planbestemmelsene
krav til at
det skal gjennomføresen
geotekniskvurderingsom skal
omhandlestabilitetav
elveskråningog
fundamenteringsforhold.

Planområdetligger
delvis lavereenn
beregnetnivå for 200års flom, kote +66,3.
2

3

6

Planbestemmelsene
setterkrav
til at ny bebyggelseskal
dimensjoneresfor 200-årsflom
iht. TEK10. Brannstasjonskal
dimensjoneresfor 1000-års
flom da byggetvil væreviktig
for lokal beredskap.
Mot Gaulaer det anlagtet
flomvern medlavestehøydeca.
+67,0.Detteoverskridernivået
for 200-årsflom.

Forhold knyttet til Jernbanen
Jernbanens
Jernbanener viktig
konstruksjon.
infrastrukturog av
nasjonalinteresse.
Bygningsarbeidersom
berørereller gjør
endringerpå grunnens
beskaffenheti eller ved
jernbanens
underbygningvil kunne
medføreutglidinger
eller setningerpå
jernbanen.

Drenering

Dreneringav, eller
endringi naturlige
vannveierkan medføre
setningpå jernbanen.

3

3

9

Planforslagetviser byggegrense
langsRørosbaneni avstand15
meterfra spormidt.Jernbane
underbygningensfyllingsfot er
anlagti avstandca. 10 meterfra
spormidt,og det sikresslik en 5
meterbredsonenedenfor
2
fyllingsskråningenhvor det ikke
er tillatt å utførebyggearbeider.
Langssidesporettil Moøya er
minsteavstandtil byggegrense
4m.

2

3

6

Områdeter bebyggetog drenert
i dag,så det forventesliten eller
ingen endringi grunnvanns
situasjonenfor området.

1
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Ferdseli jernbanespor

Ulovlig oppholdog
ferdseli sporeter den
dominerendeulykkeskategorienfor
jernbanen.

Rørosbanener naturlig avdelt
fra byggeområdene
ved at det er
anlagten ca. 4m høy
fyllingsskråningnedenfor
jernbanelinjen.

3

5

15

Sidesporettil Moøyaligger
nærtinntil kjøreveg,menpå
oversiktlig område.Det er sikret
minst 125m sikt langs
sidesporetgjennomanviste
byggegrenser,
og hastighetenpå
lokomotivenesom vil benytte
sporetvil værelav.

1

3

3

1

3

3

Sannsynligheten
for
personskader
somfølge av
ferdseli sporansesderfor som
liten.
Planoverganger

Planforslagetviser
anleggelseav en ny
planovergangi tillegg
til at eksisterende
planovergangbeholdes.
Planovergangerer
kjenteulykkespunkt.

3

4

12

Sidesporettil Moøyavil
trafikkeresav lokomotiv i lav
hastighet,medkort
stopplengde.Det er sikret fri
sikt langsspormidtfrem til
planovergangerpå minimum
125m.
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8.0

Innkomne merknader/innspill

8 .1

Merknader under melding om planoppstart

Sør-Trøndelag Fylkeskommune, brev 07.01.2016
Planarbeidetsynesikke å komme i vesentligkonflikt med allmennefriluftsinteresser.Så vidt det kan
sesfra kulturminneregisteret,er det ikke registrert automatiskfrededekulturminner innenfor området.
Selv om dette registereter noe mangelfullt, vurderes det til å værerelativt liten risiko for at planenvil
komme i konflikt med slike.
Som vannregionmyndigheter fylkeskommunenopptatt av at tiltakene ikke senkerdagensmiljøtilstand
i Gaulda.I følge vannforskriften og regional plan for vannforvaltning skal alt vann ha minst ”god
økologisk tilstand”. Gaula er et nasjonaltlaksevassdrag,slik at kravet til beskyttelseav vannkvalitet er
strengereenn det vannforskriften tilsier, dvs. ”svært god miljøtilstand”.
Ut fra overnevnteanbefalesdet at områdene for bebyggelseog anlegg,samt samferdselsanlegg,
kjøreveg,trekkesbort fra elva eller avgrensesslik at all eksisterendekantvegetasjoninnenfor
plangrensenkan bevares.
Tiltakshavers vurdering:
•

Breddenpå grøntbeltelangs Gaula er økt noe for å omfatte hele breddentil det etablerte
flomvernet.Uttalelsen er imøtekommet.

Statens Vegvesen,brev 20.01.2016
Byggegrenseni det foreløpige plankarteter satt til 15 meterfra midten av fylkesvegen.Vegvesenet
minner om at størreinnretninger,herunderparkering,ikke kan plasseresinnenfor byggegrensen.Av
driftshensyntil gang- og sykkelvegenbør det avsetteset arealmed formål annenveggrunnmellom
gang- og sykkelvegenog formålsområdeto_BKT4. Arealet bør ha en breddepå minimum fire meter.
Det kommer ikke klart frem ut fra det tilsendtematerialetom pukklageretskal videreføreseller ikke.
Dersomdette er tilfellet minner Vegvesenetom at det bør sikres i bestemmelsene
at det gjennomføres
støvreduserende
tiltak iht. Retningslinjefor behandlingav luftkvalitet (T-1520). Videre ber vi om at
det sikres av o_SKV3 får tilstrekkelig sikt til jernbanenog o_SKV2.
Tiltakshavers vurdering:
•
•
•

Det er inntatt et 4m bredt belte medarealformål SOSI2019 – annenveggrunn– grøntareal
mellom gang- og sykkelvegenog områdeo_BKT4 (Brannstasjonstomt).
Lager for ballastpukkkan videreførespå områdeo_SBT2.Sepkt. 6.16 for ytterligere
informasjon om krav til luftkvalitet.
Planen viser frisiktsoner mellom kjørevegeriht. krav i vegnormalN100.
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Mattilsynet, brev 22.01.2016
Løsning for vannforsyningog avløp løsesmed tilkobling til eksisterendeanleggi området.Det er en
forutsetningat ledningsnettetsom berørerplanområdeter tilstrekkelig dimensjonertmed tanke på økt
aktivitet i området.Utjevningsbassengkan væreet alternativ om så ikke er tilfelle. Underdimensjonert
ledningsnettkan medføreinnlekking av forurenset grøftevannog tilbakeslagfra stikkledninger/
tilkoblinger uten tilfredsstillende tilbakeslagssikring.Nye bygg i planområdetmå sikres
tilfredsstillende løsning for sikring mot tilbakeslag.
Tiltakshavers vurdering:
•

Kommunaltvann- og spillvannsnettpå områdetinnehar god reservekapasitet.

Jernbaneverket (sentralt) , brev 21.01.2016
Jernbaneverketmenerat det i planleggingenmå tas hensyntil fremtidig utbygging av kontaktledningsanlegglangs Rørosbanenog eventueltdobbeltsporlangs Dovrebanen.Nye tiltak i nærhetenav
jernbanenmå ikke vanskeliggjøreutvikling av jernbanenetteteller vesentlig fordyrer jernbanetiltak.
Jernbaneverketstiller følgendesikkerhets- og planfaglige krav til reguleringsplanen:
Byggegrensermot jernbanen
Det må inntas byggegrensemot jernbanensom sikrer tilfredsstillende sikkerhetsavstandfor fremtidig
elektrifisering, jfr. sikringskrav i Forskrift om elektriskeforsyningsanlegg§ 8-4. Minner genereltom
jernbanelovens§ 10 om byggegrense,og ber om at den innarbeidesi planenfor det nasjonale
jernbanenettet.
Planoverganger
Bygging av nye planovergangerog vesentligøkt bruk av eksisterendeplanovergangertillates ikke jfr.
jernbaneinfrastrukturforskriften§ 3-6. Det kan derfor ikke tillates etableringav nye planoverganger,
men det kan tillates å flytte eksisterendeplanovergangved Aune TransportAS sørover.Kostnaden
knyttet til dettemå påfalle andreenn Jernbaneverket.
ROS-analyse
ROS-analyseskal omhandlesikkerhetsforholdrelatert til jernbanenskonstruksjon,togtrafikk, kryssing
av jernbanelinjenog ferdsel i jernbanesporet,samt flom, fyl lingsstabilitet og drenering.Det må også
vurderesnødvendigesikrings- og skjermingstiltak mot jernbanenog andrerelevanterisikoreduserende
tiltak.
Jernbanensarealbehov
Jernbaneverketer bekymret for at det ikke er avsattnok sikkerhetsavstandtil jernbanen,eller nok
nødvendigearealfor vedlikeholdsarbeiderpå industrisporetsom f.eks. snødeponiog skifting.
Jernbaneverketeier industrispori Moøya og har bruksretttil grunneni henholdtil tinglyst avtale og
sidesporkontraktenmellom NorgesStatsbanerog Midtre Gauldal kommunedatert1973.
Jernbaneverketsbruk av arealenemed industrisporetmå regulerestil j ernbaneformål.Vi gjør også
oppmerksompå at Jernbaneverkettrengeri fremtiden areal til opplasting.Ved lokalisering av
lasteområdetmå det tas hensyntil lastevogneneslengdeog opplastningsmetode.
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Tiltakshavers vurdering:
•

Jernbanelovens§ 10 setter krav til byggegrenselik 30m fra spormidt, menjernbaneverketkan
gjøre unntak fra disseregleneiht. lovensførste ledd. I reguleringsplanenforeslåsfølgende
bestemmelserfor byggegrenser:
Rørosbanen:
Langs Rørosbanenleggesbyggegrensei avstand15m fra spormidt. Jernbanelinjenligger med
rettstrekk forbi planområdet,og jernbaneskinneneligger ca. 2,5m høyereenn omkringliggende
areal. Dette innebærerat det med 15m byggegrensevil sikres god sikt for lokføreren.
Avstandensikrer også at det ikke vil gjennomføresbyggearbeidersom vil kunneskade
jernbanensunderbygning.Eksisterendebygninger som ligger innenfor byggegrensenkan
bestå.
Industrispor:
Langs industrisporet er det sikret tilstrekkelig areal for drift og vedlikeholdved at det er satt
en minsteavstandfra byggegrensetil spormidt på 4m. Minsteavstandenpå 4m er valgt for å
tilgodesearbeidssikkerhet,sporvedlikeholdog snøryddingiht. jernbaneverketstekniske
regelverk.(pkt. 4.2 – Prosjekteringog bygging av støyskjermer). For de deler av industrisporet
somligger ved byggeområdermed minstebyggegrense4m, avsettesdet ekstra areal til
jernbaneneller ekstra avstandtil byggegrensepå motsattside av industrisporet.

•

•
•

Planforslagetviser anleggelseav en ny planovergang sør for eksisterendeavløpsrenseanlegg
for adkomsttil formålsområdeneo_BAV, o_BKT1 og o_SBT2.Da det foreligger planer om
påbyggpå renseanleggetmot vest,samtidig som at områdetmellom industrisporet,
avløpsrenseanlegget
og Aune Transport AS ikke har tilstrekkelig areal for anleggelseav
snuplassfor lastebil, ansesdet somnødvendigå også beholdeeksisterendeplanovergangved
Aune Transport AS. For å ivareta sikkerhetenmedto planovergangerleggesbyggegrensepå
områdea_BKB1 i nødvendigavstandfra spormidt for å sikre minstesikt langs industrisporet
lik 125m.
ROS-analyseer utarbeidet blant annet med bakgrunn i jernbaneverketsinnspill.
Jernbanensarealbehover ivaretatt i planforslagetved at terminalområdeter flyttet mot sør.
Her ligger industrisporet i rettstrekk, noe somforenkler lasting og lossing av jernbanen,
samtidig somplasseringener foretrukket for anbringelseav gods til og fra kunder på
næringsområdet.Arealet til jernbaneformåler genereltutvidet i forhold til planforslagetsom
fulgte ved melding planoppstart.

Jernbaneverket (lokalt ), brev 22.01.2016
Jernbaneverketkan flytte pukkopplastingensom en kortsiktig løsning til et områdelenger nord som
skissertav kommunen,men er da helt avhengigav at Midtre Gauldal kommunel eggertil rette for at en
annenpermanentløsning kan etableressnarestmulig. Jernbaneverketvil for øvrig se nærmerepå
mulighetenfor å flytte pukkopplastingentil eget områdepå østsidenav Størenstasjon.
Stamsporetkan kortes inn 10m, men må beholdes for fremtidig betjening av godskunderpå området.
Angitt terminalområdeer ikke aktuelt å benyttepermanentda sporetligger i kurve og stigning.
Terminal/opplastingsområde
må primært lokaliserestil o_BKT1. Det kan eventueltværemulig å
benytteområdet på motsattside mellom sporetog vegenhvis dettehar tilstrekkelig bredde.
Gjerdet mot øvingsområdettil brannog redning må plasseresi avstand7m fra spormidt, og adkomsttil
områdetøst for sporetmå lokaliserestil kun en planovergang.
18

-336-

Tiltakshavers vurdering:
•
•
•

Viser til tiltakshaversvurdering av merknaderfra Jernbaneverketsentralt.
Nytt terminalområdeer lagt på areal somforeslått fra Jernbaneverket.
For å oppnå nødvendigbreddepå brannvesenetsøvingsområdevidereføresbyggegrensepå
4m fra spormidt som angitt i melding planoppstart. Breddenpå jernbaneformåleter økt, og
inkludere nå hele arealet mellom jernbanesporetog nytt gjerde mot øvingsplass.Det er viktig
for Gauldal brann og redning IKS å beholdedagensbreddepå øvingsområdet.

NVE, brev 11.01.2016
NVE har kommentarertil oppstartsvarseletfor følgendetema:
Flom
For byggverk som skal fungerei lokale beredskapssituasjoner
er 1000-års flom dimensjonerende
hendelse(jfr. TEK10s kap. 7-3). Planområdetomfattesav flomsonekartfor Størenmed tilhørende
rapport ferdigstilt den 15.05.2001,hvor nivå for 200-års flom er beregnettil kote +66,3, og 500-års
flom til kote +66,8.
Da dette flomsonekartet er forholdsvis gammelt og ble utarbeidetfør kravenei TEK10, er det ikke
beregnet høydefor 1000-års flom , men det kan forventeset nivå på 1000-års flom på kote +67,3. Det
bør i tillegg medtaset såkalt klimatillegg på 50 cm som ivaretar usikkerhetenei beregningene
Hvordan en har tenkt å oppfylle kraveneom sikker byggegrunni forhold til flomfare, må inntas i ROSanalysen.
Geoteknikk/kvikkleire
Det er ikke registrertkjente fare- eller aktsomhetsområder
innenfor planområdet.Dette innebærer
imidlertid ikke at en kan garantereat områdetoppfyller kraveneom sikker byggegrunni TEK 10/PBLs
§ 28-1. Potensialetfor funn ansesimidlertid som begrensetda det alleredeer bebyggelsetett opp til
planområdetog det ikke er kjente kvikkleiresoner innenfor kommunegrensene.
I og med at
planområdetligger bare ca. 50 meter over havet,forutsettesdet l ikevel at forholdet til geoteknikk
inngår som temai ROS-analysentil planforslaget.
Allmenne interesseri vassdrag
Ut fra de vedlagteflybildene er det et ganskebredt kantskogsbeltemot elva, sannsynligvis
flommarkskog beståendeav gråor-hegg.Dette er noenav de mest produktive biotopenevi har i Norge.
Disse biotopenehar vært i sterk tilbakegangi Norge, ogsålangs Gaula, hvor det er anslåttat ca. 80%
av dennenaturtypenhar forsvunnetde siste tiårene.Det forutsettesderfor at kantskogen ivaretas
gjennom plankartetog bestemmelsenetil dette.
Tiltakshavers vurdering:
•

Det har blitt gjennomførtGPS-innmåling av eksisterendeflomvern langs Gaula, samt høyder
på eksisterendeterreng på områdeo_BKT3. Målingene viser at flomverneter anlagt på kote
+68,0 i sør og +67,8 i nord, mens området er avrettet på kote + 67,0. På bakgrunn av dette
fastsettesgulvnivå for brannstasjontil kote +67,3 somer nivå for 1000-års flom. Da
flomvernetshøydeoverstiger flomhøydefor 1000-års flom inkl. klimatillegg anseshensynettil
flomnivå som ivaretatt. Det visestil at det har vært korrespondansemellom planlegger og
Norconsult somutarbeider ny vurdering av flomnivå i Gaula på oppdrag fra StatensVegvesen.
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•

•

De nye beregningeneviser at beregningenefr a 2001 kan benyttesi planleggingen.
Geotekniskevurderinger somer gjort ifm. planarbeideter beskreveti pkt. 7.14 i
planbeskrivelsen,og temaeter inntatt og behandleti ROS-analysen.Iht. planbestemmelsene
skal det gjennomføresen geotekniskvurdering av byggetomtenfør byggearbeiderkan
igangsettes.
Det er avsatt et grøntbeltelangs Gaula regulert til SOSI3060 – vegetasjonsskjerm.Iht.
vedlagteplanbestemmelserskal kantvegetasjonlangs Gaula ivaretas i størst mulig grad, men
det kan tillates anlagt en turveg på topp av flomvernet.

Gauldal Nett , e-post 22.12.2015
Gauldal Nett har ingen innvendingermot planen,men opplyser om at de har jordkabel, 22kV og 240V
i området.Det finnes en nettstasjonpå områdettil brannstasjonmed tilstrekkelig kapasitetfor tiltaket
på høyspentsiden,men det er usikkert om transformatorer stor nok. Trafo kan skiftes om det viser seg
at denneer for liten, men det må da påregneset anleggsbidragfor ombyggingenpå prosjektet.Ber om
å bli holdt orientert om videre utvikl ing i saken.
Tiltakshavers vurdering:
Innspill ok.
Aune Transport AS og Rønningsgrind AS, brev
Ser at det i planforslageter foreslått jernbaneterminali områdetnord for Aune Transporti Moøya, noe
som vil gi bedriften en uholdbarsituasjon.Ber om at dette områdetblir regulert til industri.
Bedriften disponereri dag arealetsyd for renseanlegget,men kan leve med at de nå mister muligheten
for å kjøpe/benyttedette området.Det vil da væredestoviktigere å få disponeredet arealetsom er
avmerketsom jernbaneterminali planforslagetvedlagt melding planoppstart.Det vil væreavgjørende
for bedriften å få kjøpe areal i tillegg til det de nå eier, og alternativettil dette er å flytte lokasjon. Det
vil væresværtuheldig for bedriften med sine 24 ansatte. Minner om at det i mangeår har vært
signalisertat bedriften ønskerå kjøpe tilleggsarealpå Moøya.
Tiltakshavers vurdering:
•
•

Terminalområdeter i planforslag flyttet mot sør, og områdetovenfor Aune Transport AS er
inntatt somareal for kontor/industri med benevnelsea_BKB1.
Eventueltkjøp av areal innenfor formålsområdetmå avklaresmed Midtre Gauldal kommune
da detteikke inngår i reguleringsplanensanliggende.
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Gunnhild og Dag Idar Kjelstad, brev 25.01.2016
Under avsnittet«Dagensarealbruk»er det beskrevetat det i tilknytning til industrisporeter opparbeidet
et lasteområdehvor pukk lastesover i godsvognerpå jernbanen.Videre er det beskrevetat denne
virksomhetenligger i tilknytning til besøksintensivevirksomheterved Coop Byggmix og Europris og
at dettehar medført konflikt mellom brukerinteresser,da spesieltknyttet til problemermed støv og
støy.
Som eiereog drivere av Vårvolden Camping,vil de bli kun 40 meter fra områdethvor det planleggeså
flytte lasting av gods og pukk til. Campingplassenhar hver sesonganslagsvis3000 gjester,og det å få
opplastingav pukk 40 meter fra resepsjonen/kiosken
vil væreen katastrofefor bedriften.
K ommunenmå søkeandreløsningerfor plasseringav terminalområdettil jernbanen.Det må være
mulig å finne egnetarealfor jernbanensbehov et annetsted.
Tiltakshavers vurdering:
•

Terminalområdeter i planforslag flyttet mot sør og lengre bort fra Vårvolden Camping.
Arealet somtidligere var vist som terminalområdeer i revidert planforslag angitt somareal
for kontor/industri. Planinnspill er med det tatt til følge.

Sign:

Marius Iversen
Planlegger
Dato: 24.02.2016
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9.0

Reguleringsbestemmelser

Vedtatt i Midtre Gauldal Kommunestyre ………….., sak…………..
§1
GENERELT
Det regulerte området er vist med plangrense på plankart rev. 24.02.16.
Planområdet er i henhold til plan- og bygningslovens § 12-5 og 12-6 inndelt i følgende
reguleringsformål:
PBL § 12-5
nr. 1

Bebyggelse og anlegg
-

nr. 2

:
:
:
:

BAV
BKT
BTK
BKB

:
:
:
:
:

SKV
SGS
SVG
STJ
SBT

:

GV

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
-

nr. 3

Kjøreveg
Gang/sykkelveg
Annen veggrunn - grøntareal
Trase for jernbanen
Annen banegrunn – tekniske anlegg

Grønnstruktur
-

PBL § 12-6

Vegetasjonsskjerm

Hensynssoner
-

§2

Avløpsanlegg
Øvrige kommunaltekniske anlegg
Telekommunikasjonsanlegg
Kontor/Industri

Sikringssone (frisikt)
Flomfare

FELLESBESTEMMELSER
Plassering og definisjoner:
Ny bebyggelse skal plasseres innenfor de regulerte byggegrenser. Der byggegrenser ikke er
vist på plankart, er formålsgrensen å anse som gjeldende byggegrense. Avstandskrav til
nabobebyggelse iht. TEK10 § 11-6 skal minimum være 8,0m, med mindre det er truffet tiltak
for å hindre spredning av brann mellom bygningene.
Gesims- og mønehøyde beregnes i henhold til TEK10 § 5.9 og § 6.2, og regnes i forhold til
gjennomsnittlig planert terreng.
Terrengtilpasning:
Det skal tilstrebes en god landskapsmessig behandling av det regulerte området, og skillet
mellom byggegrunn og grøntarealer skal tydelig fremgå i terrenget.
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Planbestemmelser: Rp - Møya Øst
Planid: 16482016003
Estetikk, form og fasader:
Det skal tilstrebesat bygningsmassentilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn,
bådei segselv
og i forhold til nabobebyggelsen.Bebyggelsenskal gis en enhetlig og harmoniskutforming
med hensyntil material, volum, takform og farge.
Virksomheterpå områdetsom benytterutendørsarealertil lagring av maskinerog utstyr skal
påseat arealenetil enhvertid fremstårsom ryddige.
Universell utforming:
Det skal tilstrebesgod tilgjengelighet i hele planområdetfor alle brukere.Krav gitt i TEK10
om universell utforming skal leggestil grunn.
Parkering:
Det skal minimum opparbeidesèn biloppstillingsplasspr. 100 m2 bruksarealnæringsbygg.I
tillegg må det væresikret tilstrekkelig laste- og lossearealmed tilliggende manøvreringsareal
for tunge kjøretøyeri den utstrekningen virksomhet krever dette.
Kommunaltekniskeanlegg:
Innenfor planområdettillates det oppført trafokiosker, pumpestasjonereller andretekniske
innretningersom er nødvendigfor driften av de kommunaltekniskeanleggene.Frittstående
bygg skal tilpassesstedetsbebyggelsemed hensyntil form og farge. Slike innretningerskal
godkjennesav kommunen.
Kabler skal leggesi bakkenog fortrinnsvis ved trasefor vann-, overvann- og
spillvannsledninger.
Byggesøknad:
Som grunnlag for utbygging innenfor byggeområdeneskal det for hvert søknadspliktigetiltak
utarbeidessituasjonsplani målestokk1:500 eller bedresom viser plasseringav bygninger,
adkomstløsning,areal for parkering og annenterrengbehandlingmed høydeangivelse.I tillegg
til situasjonsplanenskal det utarbeidessnitt/profilskissesom viser bygningenesplasseringog
høydei forhold til terreng,veier og nabobebyggelse.Kommunenskal ved behandlingav
byggesøknadense til at bebyggelsenfor en god form og materialbehandling.
Støy:
Støy fra områdetskal ikke overstigekrav i Miljøverndepartementetsretningslinje T1442/2012.
Forurensing:
Det tillates ikke utslipp til grunnenav miljøskadeligestoffer som drivstoff, smøreoljer,
kjemikalier etc. Ved fare for utslipp av miljøskadeligestoffer via overvannskal det søkesom
og anleggesoljeutskiller.
Gaula:
Det tillates ikke utslipp til Gaula som kan reduserden økologiskeeller kjemiske
tilstandsklassentil elva. Utslipp av miljøgifter eller andrekjemiske stoffer er forbudt.
Kulturminner:
Dersomen i tilknytning til gravearbeideri områdetkommer i kontakt med noe av arkeologisk
interesseskal Fylket varsles,jfr. Kulturminnelovens§ 8.

2

-341-

Planbestemmelser: Rp - Møya Øst
Planid: 16482016003

§3

OMRÅDETIL BEBYGGELSE
OGANLEGG
3.1

Avløpsanlegg (BAV )

3.1.1
Bebyggelsenskal benyttestil renseanleggfor spillvann/kloakkvann.
3.1.2
Bebygd areal(%-BYA) skal ikke overstige50% av det totale tomtearealet.
3.1.3
Gesimshøyde
n skal ikke overstige6,0m og mønehøyden9,0m fra gjennomsnittlig planert
terreng.Det tillates mindre takoppbyggsom overskridertillatt byggehøydemed inntil 3m f or
inntil 5% av takarealet.
3.1.4
Gulvnivå for ny bebyggelseskal anleggespå min. kote +66,3. Påbyggtil eksisterende
bygningsmassetilla tes bygget med gulvnivå som på eksisterendebygg.
3.2

Øvrige Kommunaltekniske Anlegg (BKT )

3.2.1
Formålsområdeneo_BKT1, o_BKT2 og o_BKT3 skal benyttestil kommunaltekniskeanlegg.
Innenfor formålsområdenetillates følgendebebyggelse/anlegg:
o_BKT1:
o_BKT2:
o_BKT3:

Kontor/lagerbygg
Øvingsanleggfor brann- og redningstjenesten
Brannstasjon

3.2.2
Bebyggelsenpå de enkelteformålsområderskal oppføresiht. bestemmelserangitt i tabell:

o_BKT1

Maks. bebygd
areal (%-BYA)
75%

Lavestetillatte
gulvnivå
+66,3.

Tillat
gesimshøyde
9,0

Tillat
mønehøyde
12,0

o_BKT2

20%

+66,3.

4,5

6,0

o_BKT3

50%

+67,3

6,0

9,0

Område

3.2.3
Det tillates mindre takoppbyggsom overskridertillatt byggehøydemed inntil 3m for inntil 5%
av takflaten.
3.2.3
Det skal oppføreset 2m høyt og tett gjerde rundt øvingsanleggetpå områdeo_BKT2. Gjerdet
tillates plasserti formålsgrensen.
3.3

Telekommunikasjonsanlegg (BTK)

3.3.1
Områdettillates benyttettil trafokiosk.

3
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Planbestemmelser: Rp - Møya Øst
Planid: 16482016003
3.4

Kontor/Industri (BKB)

3.4.1
På områdene skal det oppføresbygninger for kontorvirksomhetog / eller lettere industri med
tilhørendeanleggog lager.
3.4.2
Bebygd areal(%-BYA) skal ikke overstige50% av det totale tomtearealet.
3.4.3
Gesimshøydenskal ikke overstige6,0m og mønehøyden9,0m f ra gjennomsnittlig planert
terreng.Det tillates mindre takoppbyggsom overskridertillatt byggehøydemed inntil 3m for
inntil 5% av takarealet.
3.4.4
Gulvnivå for ny bebyggelseskal anleggespå min. kote +66,3. Påbyggtil eksisterende
bygningsmassetilla tes bygget med gulvnivå som på eksisterendebygg.

§4

SAMFERDSELSANLEGG
OGTEKNISK INFRASTRUKTUR
4.1

Kjøreveg (SKV)

4.1.1
Kjørevegerskal opparbeidesiht tabell:
Veg:

Breddekjørebane:

Breddeskulder:

o_SKV1

6,0m

0,75m

o_SKV2

5,0m

0,25m

o_SKV3

6,0m

0,50m

4.2

Gang/sykkelveg (SGS)

4.2.1
Areal avsettestil gang- og sykkelveg med bredde3m.
4.3

Annen veggrunn – grøntareal (SVG)

4.3.1
Arealenetillates benyttetfor drift av kjøreveger,eksempelvissom arealfor snøopplag. Det
tillates anlagt teknisk infrastruktur i grunnen.
4.3.2
Eier av kjøreveger ansvarligfor drift og vedlikehold av vegenssideområder,herunder
grøntareal.
4.4

Trase for jernbanen (STJ)

4.4.1
Arealet tillates benyttetav Jernbaneverketfor industrispor.

4
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Planbestemmelser: Rp - Møya Øst
Planid: 16482016003
4.5

Annen banegrunn – tekniske anlegg (SBT)

4.5.1
På områdenetillates det oppført anleggsom fremmer bruken av Jernbaneverketsindustrispor
til Moøya.
4.5.2
Innenfor områdeo_SBT2 tillates det l agring av ballastpukktil bruk ved vedlikehold av
jernbanenettet.
I tørre perioderskal ansvarlig driver av terminalområdetsikre at utslipp av steinstøv,støv eller
partikler ikke medføreat mengdenedfallstøvoverstiger5g/m2 iløpet av 30 dager,målt som
mineralsk andel ved nærmestenabo, eller annennabosom eventueltblir mer utsatt

§5

GRØNNSTRUKTUR
5.1

Vegetasjonsskjerm (GV)

5.1.1
Innenfor formålsområdetskal eksisterendekantvegetasjonbevares.Det tillates gjennomført
uttynning av eksisterendekantvegetasjon.
5.1.2
Det tillates etablertturveg på topp av eksisterendeflomvern. Anleggelseav turveg skal skje på
skånsomtvis for ikke å påvirke stabilitetentil eksisterendeelveskråning,eller skade
eksisterendekantvegetasjonunødig.

§6

HENSYNSSONER
6.1
Sikringssone - Frisikt
Det skal sikres frisiktsone iht. figur E.8 i vegvesenetshåndbokN100 i kryss mellom o_SKV1
og o_SKV2. Dimensjon på frisiktsone skal væreL1 = 85m og L2 = 10m.
Ved avkjørsler fra o_SKV2 skal det sikres frisiktsone iht. figur E.26 i vegvesenetshåndbok
N100. Dimensjon på frisiktsoner skal væreL1 = 20m og L2 = 4m.
Innenfor frisiktsoner skal eventuellesikthindringer ikke værehøyereenn 0,5m over
primærvegenskjørebanenivå.
6.2
Faresone- Flomfare
Nye byggverk innenfor planområdetskal dimensjoneresfor 200-års flom, med lavestetillate
kotehøydefor gulvnivå +66,3. Bygg som skal fungerei lokale beredskapssituasjoner
skal
dimensjoneresfor 1000-års flom, med lavestetillate kotehøydefor gulvnivå +67,3.

24.02.2016
Marius Iversen
Planlegger
5
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Ingress
Midtre Gauldal kommune har hatt Hovedplan for skogsbilveger på offentlig ettersyn. Det
har blitt foretatt en gjennomgang av innspillene, og planen legges nå frem til endelig
godkjenning.
Saksopplysninger
Midtre Gauldal kommune har hatt Hovedplan for skogsbilveger ut på offentlig ettersyn i
tidsrommet 25. januar – 26. februar 2016. Innen fristen kom to høringsuttalelser.
Fra Forum for Natur og Friluftsliv – Sør Trøndelag (FNF) kom uttalelse datert 24.02.2016.
FNF fokuserer i sitt innlegg på at Naturmangfoldsloven må ivaretas når tiltakene blir omsøkte.
Vegenes nytteområde må også tas med i vurderingen av tiltakene. I tillegg mener FNF at alle veger
som har påvirkning på INON bør fjernes fra tiltakslista.
Fra Jernbaneverket kom uttalelse datert 24.02.2016:
Jernbaneverket fokuserer i sin uttalelse på at de vil være høringspart på veger som kan ha påvirkning
på jernbanen. Da i hovedsak veger som kan medføre flom eller skred. Det vises til ny
landbruksvegforskrift der det står at Jernbaneverket skal være høringspart der kommunen vurderer
dette til å være nødvendig.
Arbeidet med Hovedplanen har pågått siden 2012, med oppstartsvedtak i NPM-utvalget saksnr.
2012/305-1. Arbeidet er koordinert med hovedplansarbeid i resten av fylket, og har fulgt en felles
mal når det gjelder gjennomføring.
En god infrastruktur er en forutsetning for å drive et lønnsomt, rasjonelt og skjøtselsmessig godt
skogbruk. Denne infrastrukturen kan ikke ta hensyn til eiendomsgrenser, men må legges slik at den
dekker størst mulig skogareal pr meter veg. Hovedplan for skogsbilveger er derfor et viktig verktøy
for å kunne planlegge et godt vegnett for skogbruket.
Hovedplan for skogsbilveger beskriver en optimal utbygging av skogsvegnettet med utgangspunkt i
økonomiske og miljømessige vurderinger i perioden 2015 – 2020, og skal synliggjøre potensialet for
verdiskaping i skogbruket. Planen beskriver eksisterende veger og planlagte tiltak, både for det
eksisterende vegnettet og for nye veger. Hovedvegnettet består stort sett av bilveger med ulik
klassifisering og tilstand. I tillegg består vegnettet av sekundærveger, i første rekke traktorveger, som
inngår i det permanente vegnettet. Planen består av en tekstdel og en kartdel, begge i papirutgave og
som elektronisk utgave. Tekstdelen inneholder en beskrivelse av hovedplanen, samt vedlegg i form
av tabeller som viser lønnsomhet og prioritering. Tiltakstabellen og kartfestede tiltak er å regne som
planens sentrale og operative del.
Gjennom sommeren 2012 ble alle eksisterende skogsbilveger befart og tilstandsvurdert. Resultatene
fra disse befaringene ligger til grunn for behovene for tiltak i tiltakstabellen.
Kontaktutvalget for skogbruk i Midtre Gauldal kommune har deltatt i arbeidet med Hovedplanen.
Kontaktutvalget består av skogbrukslederne i Allskog, leder i Midtre Gauldal skogeierlag, leder i
Nordskog i Midtre Gauldal, Lensa-pådriveren og skogbrukssjefen i kommunen. Arbeidet har bestått
i en gjennomgang av det eksisterende vegnettet med fokus på standard og flaskehalser, samt et stort
arbeid med vegløsninger for arealer uten vegdekning. Denne arbeidsgruppa skisserte behovene på
kart for hele kommunen, og det ble deretter gjennomført annonserte grendemøter i Soknedal,
Budal, Singsås og Støren der skogeiere kunne komme for å kommentere forslagene, samt komme
med innspill på egne behov. Det var et noe begrenset antall skogeiere som møtte på disse kveldene,
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men alle som deltok bidro til å gjøre planen bedre. Etter grendemøtene ble det gjennomført et siste
møte i arbeidsgruppa før manuskartene ble oversendt Fylkesmannen for digitalisering.
Etter digitaliseringen ble dataene sendt til Skog og Landskap der taksten fra nytteområdene ble
trukket ut. Denne taksten gir grunnlaget for økonomien i tiltakene. Midtre Gauldal kommune har
skogbruksplan fra 2008 og 11, noe som gjør at det er forholdsvis ferske data som ligger til grunn for
beregningene.
Våren 2015 hadde vegplanleggeren i Sør Trøndelag, ansatt i Skogselskapet, en runde rundt i
kommunene der datagrunnlaget ble gjennomgått. I tillegg ble tabellene gjennomgått, og det ble gjort
avveininger på hva som skulle være med og ikke.
Arbeidet med Hovedplan for skogsbilveger avdekker et stort behov for opprusting og
modernisering av eksisterende skogsbilveger. I tillegg har også en del veger behov for ombygging
for å dekke dagens krav til standard. Begge disse kategoriene er veger som ofte er bygd på stedegne
masser og har dårlig bæreevne. I tillegg er de bygd etter gamle vegnormaler og har derfor ikk den
bredden som kreves for å kjøre tømmerbil med henger. Samlet utgjør disse behovene ca 77 km med
veg. Det er også, ifølge planen, et behov for 47 km med ny skogsbilveg for å dekke skogområder
som i dag ikke har vegdekning.
Alle disse vegene har fått beskrevet et nytteområde. Innenfor nytteområdet er det skogbrukstaksten
som gir grunnlag for beregning av skogressurser og tiltakets økonomi. Skogressursene er beregnet
av Skog og Landskap, mens kostnadene tar utgangspunkt i gjennomsnitts-, og erfaringstall fra
vegbygging i Sør Trøndelag.
Vurdering
Ingen av høringspartene har kommet med innspill som vil ha direkte innvirkning på selve planen.
FNF påpeker i sin uttalelse at hvert enkelt tiltak må vurderes i forhold til naturverdier.
Dette er noe som blir ivaretatt i Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveger og Forskrift om
berekraftig skogbruk. I tillegg mener FNF at veger som berører INON (inngrepsfri natur) skal fjernes
fra hovedplanen.
Rådmannens kommentar. I vurderingene som blir foretatt i saksbehandlingen etter tidligere nevnte
forskrifter, er INON ett av flere punkter som skal vurderes. INON er i seg selv er ikke et punkt
som gjør at veger kan avslås. Dette gjør at rådmannen mener at det ikke vil være riktig å fjerne veger
fra tiltakslista pga INON alene. Det er en totalvurdering under behandlingen av hver enkelt veg
som avgjør utfallet av vedtaket.
Avklaringer fra Landbruksdirektoratet sier at det er kun areal som blir direkte berørt av veglinja som
skal vurderes når vegene skal godkjennes. Vegenes nytteområde ivaretas av andre forskrifter når det
iverksettes tiltak her som kan påvirke naturmangfoldet.
Jernbaneverket viser i sin uttalelse til landbruksvegforskriften der det står at Jernbaneverket skal
være høringspart i de tilfeller vegen vil kunne berøre jernbanen. Dette med bakgrunn i bl.a. flom og
rasfare. I tillegg viser de til bruken av planoverganger og byggegrenser mot jernbane.
Rådmannens kommentar. Som en del av saksbehandlingen blir det sendt høringsbrev til flere
institusjoner for å innhente nødvendig informasjon til å fatte et vedtak i saken. Jernbaneverket vil
derfor bli tilsendt høringsbrev fra Midtre Gauldal kommune i de tilfeller kommunen vurderer dette
som nødvendig.
Midtre Gauldal kommune er en stor skogkommune, og er avhengig av lokalt råstoff til både
sagbruk og treforedlingsindustri. Dette gjør at det er viktig å ha god tilgang til skogressursene.
Tilgjengelighet til arealene er viktig både gjennom å ha direkte tilgang til skogen, men også for å
kunne utnytte årsvariasjoner i tømmerpris. Det å ha veger som dekker skogarealene gjennom hele
året er viktig for å få best mulig økonomi for skogeier, samtidig som det sikrer tilgang til ferskt virke
for industrien gjennom hele året.
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Hovedplan for skogsveger er en temaplan og inngår som en del av de overordnede planene i Midtre
Gauldal kommune. Planen vil ikke være juridisk bindende, men vil være en gjennomføringsplan.
Dette betyr at det vil kunne komme endringer i vegene der dette er nødvendig. Samtidig vil det også
være slik at det ikke er en bindende rekkefølge på tiltakene. I planen er enkelte tiltak valgt ut for
videre arbeid med gjennomføring. Disse er valgt ut etter lønnsomhet og volum. Dette betyr ikke at
disse vegene har høyere prioritet enn andre veger i Hovedplanen. Det er skogeiers ønske om
aktivitet som legger premissene for gjennomføring.
For å få et vegnett som fungerer godt for skogbruket vil det i enkelte tilfeller være nødvendig å se
over eiendomsgrenser. Hovedplanen vil derfor være et godt styringsverktøy for å få den
vegdekningen en ønsker i et område. Planen vil pga dette bli et godt verktøy i saksbehandlingen, der
målet er å få en langsiktig plan i vegutbyggingen.
En sammenstilling av vegnettet i kommunen, samt en oversikt over behovet for veg vil også være et
godt dokument for å vise behovet for offentlig tilskudd. Det legges mer og mer opp til at offentlig
tilskudd til vegbygging og opprusting av eksisterende veg skal knyttes opp mot veger som er en del
av Hovedplan for skogsbilveger.
Hovedplan for skogsbilveger skal legges til grunn ved vurderingene av søknader om skogsbilveger.
Dette for å sikre et helhetlig vegnett som dekker skogarealene i kommunen best mulig. Dette vil
gjøre at en med bakgrunn i planen skal kunne avslå veger som kan ødelegge grunnlaget for veger
som ligger i Hovedplanen. Dette styringsverktøyet er viktig for å få bygd de vegene som ofte dekker
behovet til flere skogeiere.
I forbindelse med kommunens rolle i næringsutviklingsarbeid er veger et sentralt emne i
skogbruket. Det er gjennom vegbygging en skaper den største aktiviteten i dag, og det er gjennom
vegbygging en skaffer lokalt råstoff til lokal industri. Hovedplan for skogsbilveger gir et godt
innblikk i hvilke veger som er viktige for skogbruket å få realisert. Nytteområdet med takstmateriale
gir et godt bilde på lønnsomheten i prosjektet. I forhold til å informere skogeiere om mulighetene
for vegbygging er disse opplysningene veldig viktige. Hovedplan for skogsbilveger vil også derfor
være et godt verktøy for å skape aktivitet.

Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune vedtar Hovedplan for skogsbilveger 2015-2020. Hovedplanen skal
benyttes som en temaplan i saksbehandling av skogsbilveger i Midtre Gauldal kommune.
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2015-2020

Hovedplan for skogsbilveger i
Midtre Gauldal kommune
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~2~
Forord
Skogbruket er en viktig næring for Midtre Gauldal kommune. Det årlige hogstkvantummet de siste årene
har hatt ett snitt på 41.000 m3. Dette bidrar stort i lokal verdiskaping gjennom inntekter til skogeier,
entreprenører, tømmerkjøpere og sagbruk. I tillegg har kommunen flere bedrifter innen treforedling,
treindustri og flere snekkerfirma. Dette gjør at skogbruket totalt gir mange arbeidsplasser i kommunen.
En god infrastruktur er en forutsetning for å drive et lønnsomt, rasjonelt og skjøtselsmessig godt
skogbruk. Avvirkningstallene viser at skogressursene på langt nær er utnyttet og at aktivitetsnivået når det
gjelder foryngelse og ungskogpleie kunne vært langt høyere. Selv om inntekta fra skogen for
gjennomsnittsskogeieren er marginal, vil økt aktivitet generere store verdier lokalt og i samfunnet for
øvrig. Det er beregnet at verdien av tømmeret øker 8-12 ganger i hele næringskjeden. I Trøndelag er
skogbruket den 3. største næringa. Et godt utbygd vegnett vil også bidra til:






Å gjøre det økonomisk interessant å ta ut mindre kvantum med spesialsortiment som markedet
etterspør
Å gjøre det mulig å hente ut virke fra skogen hele året og tilpasse avvirkningen til endringer i
markedet
Å gi rimeligere administrasjon og lette arbeidet med å sikre god skoghygiene
Å lette adkomsten til arealene i forbindelse med annen virksomhet knyttet til utmarka
Å bidra til et miljørettet og flerbrukstilpasset skogbruk

Det er i planarbeidet lagt stor vekt på en samlet utnyttelse av skogressursene på tvers av
eiendomsgrensene, og planen vil etterkomme myndighetenes krav til oversiktsplanlegging for skogbruket i
kommunen.
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1. Bakgrunn
Kystskogmeldingen (2008) som alle fylkesting mellom Finnmark og Rogaland har sluttet seg til legger opp
til en dobling av verdiskaping i skognæringen fra ca. 17 milliarder kroner til ca. 40 milliarder kroner i
perioden 2010 – 2020. For å oppnå dette lister kystskogmeldingen opp 7 prioriterte mål for skognæringen
og 10 prioriterte mål for fylkeskommunale styresmakter.
Utarbeiding av et “skogsbilvegprogram” i alle kystfylkene er prioritert som nr. 1 for skognæringen og som
nr. 2 for fylkeskommunene.
Skogproduktene er priset i et internasjonalt marked og god adkomst til skogressursene er grunnleggende
for kostnadssiden og følgelig konkurransevilkårene. Dette er grunnene til at kystskogmeldingen prioriterer
bedre vegdekning for å oppnå målsettingen når det gjelder verdiskaping.

2. Hva er hovedplan for skogsbilveger
Av Forskrift om planlegging og godkjenning av veger for landbruksformål fremgår at all skogsvegbygging
skal godkjennes av kommunen. Formålet er å sikre landbruksfaglige helhetsløsninger hvor det samtidig tas
hensyn til miljøverdier knyttet til naturmiljø, landskap, kulturminner og friluftsliv, og andre interesser som
blir berørt av vegframføringen.
Hovedplan for skogsbilveger beskriver en optimal utbygging av skogsvegnettet med utgangspunkt i
økonomiske og miljømessige vurderinger i perioden 2015 – 2020, og skal synliggjøre potensialet for
verdiskaping i skogbruket. Planen beskriver eksisterende veger og planlagte tiltak, både for det
eksisterende vegnettet og nye veger. Hovedvegnettet består stort sett av bilveger med ulik klassifisering og
tilstand. I tillegg vegnettet av sekundærveger, i første rekke traktorveger, som inngår i det permanente
vegnettet. Planen består av en tekstdel og en kartdel, begge i papirutgave og som elektronisk utgave.
Tekstdelen inneholder en beskrivelse av hovedplanen, samt vedlegg i form av tabeller som viser
lønnsomhet og prioritering. Tiltakstabellen og kartfestede tiltak er å regne som planens sentrale og
operative del.
Hovedplanen gir god og helhetlig informasjon om infrastrukturen knyttet til skogarealene i kommunen.
Hovedplanen viser det som ansees å være det mest optimale vegnettet for skogbruket, når det gjelder
dekningsgrad av skogarealet og økonomi. Planen tar ikke hensyn til eiendomsgrenser, men ser på
skogarealene og deres behov. Dokumentet vil derfor være et godt styringsverktøy i saksbehandling av
skogsbilveger. Dette både ved å støtte opp under bygging av veger i tråd med planen, men også for å
kunne avslå veger som bryter med tiltak i planen. Veger som bryter med tiltak i planen vil kunne ha
negative økonomiske konsekvenser for flere enn den som ønsker den enkelte vegen realisert.
Konsekvensen av dette kan være at den ødelegger det økonomiske grunnlaget for et større
grunneiersamarbeid, og dermed gi negative konsekvenser for skogbruket.
Planen vil i tillegg gi et bedre grunnlag for målretting av de økonomiske virkemidlene og avveining mellom
langsiktige investeringer som vegbygging og driftstilskudd i vanskelig terreng.
Hovedplan for skogsbilveger er å betrakte som en temaplan. Hovedplanen forutsettes å bli et verdifullt
hjelpemiddel i saksbehandling og ved forvaltning av tilskudd. Av rundskrivet som følger forskriften
fremgår det at hovedplanen skal gi føringer for behandling i enkeltsaker. Der det ikke finnes slike planer,
skal kommunen gjøre tilsvarende helhetlig vurdering for det området vegen skal betjene.
2.1 Planstatus
Hovedplan for skogsveger er en temaplan og inngår som en del av de overordnede planene i Midtre
Gauldal kommune. Utvalg for Næring- Plan og Miljø vedtok oppstart av Hovedplansarbeidet i utvalgssak
16/12 i 2012. Planen har vært lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 25. januar 2016 – 26. februar 2016.
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Planen vil ikke være bindende ved at den bestemmer hvilke tiltak som skal gjennomføres eller ikke
gjennomføres på et bestemt areal. Det samme gjelder rekkefølgen tiltakene gjennomføres i. Hovedplanen
er ikke en gjennomføringsplan, men trekker opp hovedlinjene i skogbrukets behov for infrastruktur. Det
er skogeierne som avgjør eget aktivitetsnivå, og tidspunktet for gjennomføring. Hovedplanen angir likevel
en prioriteringsliste over de anleggene som har best økonomi.

2.2 Tidligere plan
Første generasjons hovedplan for skogsveier fra 1990 ble utarbeidet av Midtre Gauldal kommune i
samarbeid med fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Veiene ble klassifisert og beskrevet i henhold til ”Normaler
for landbruksveier med byggebeskrivelse” og det ble utarbeidet kart med forslag over skogsveier som
burde ombygges og forslag til bygging av nye skogsbilveier inn i områder med store tømmerressurser.
Noen av tiltakene som ble skissert den gang er realiserte, men flere er også med over i ny plan. I løpet av
tiden som har gått siden den forrige planen ble vedtatt er det også skisser som i dag faller bort pga
endringer i infrastrukturbehovet.
2.3 Prosess
Kommunen har vært ansvarlig for gjennomføringen, mens Fylkesmannens landbruksavdeling og
skogsvegprosjektet i Kystskogbruket har bistått i arbeidet med planen.
Prosessen er gjennomført i henhold til to notat, Veileder I, som tar for seg ajourhold av det eksisterende
vegnettet og Veileder II, som beskriver hvordan nye tiltak skal planlegges og registreres.
Kontaktutvalget for skogbruk i midtre Gauldal kommune har deltatt i arbeidet med Hovedplanen.
Kontaktutvalget består av skogbrukslederne i Allskog, leder i Midtre Gauldal skogeierlag, leder i Nordskog
i Midtre Gauldal, Lensa-pådriveren og skogbrukssjefen i kommunen. Arbeidet har bestått i en
gjennomgang av det eksisterende vegnettet med fokus på standard og flaskehalser, samt et stort arbeid
med vegløsninger for arealer uten vegdekning. Denne arbeidsgruppa skisserte behovene på kart for hele
kommunen, og det ble deretter gjennomført annonserte grendemøter i Soknedal, Budal, Singsås og Støren
der skogeiere kunne komme for å kommentere forslagene, samt komme med innspill på egne behov. Det
var et noe begrenset antall skogeiere som møtte på disse kveldene, men alle som møte bidro til å gjøre
planen bedre. Etter grendemøtene ble det gjennomført et siste møte i arbeidsgruppa før manuskartene ble
oversendt Fylkesmannen for digitalisering. Dette markerte avslutningen av kartarbeidet i planen.
Eksisterende veger er befart og klassifisert i henhold til kravene i Normaler for landbruksveger, LD 1997.
Denne befaringen ble gjort i løpet av sommeren 2012.
Følgende har bidratt med utarbeidelsen av planen






Fylkesmannens miljøvernavdeling har gått igjennom de foreslåtte tiltakene i forhold til
eksisterende miljøregistre
Statens kartverk har brukt manuskart til oppgradering av Vbase og FKB-Veg
Norsk institutt for skog og landskap har levert ressursdata
Allskog BA har bidratt med forslag til tiltak
Nord-Trøndelag Fylkeskommune har digitalisert manuskart

3. Styrende planer, lover og bestemmelser.
3.1 Planer
Kommuneplanens arealdel 2010-2022.
Kommunedelplaner
Gjeldende reguleringsplaner.
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3.2 Lovverk
Skogbrukets vegbygging reguleres ut ifra følgende lovverk:
 FOR 2015-10-01 nr 1156: Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier
I de tilfeller andre interesser enn landbruk utgjør en vesentlig1 del av formålet med tiltaket, reguleres
tiltaket ut ifra:
 LOV 2008-06-27-71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling
Saksbehandlingen skal i alle tilfeller vurderes ut ifra § 7 i:
 LOV 2009-06-19 nr 100: Lov om forvaltning av naturens mangfold

4. Sentrale trekk ved skogbruket i Midtre Gauldal kommune
4.1 Topografi og landskap
Midtre Gauldal kommune er en stor skog og utmarkskommune. Kommunen består av flere markerte
elvedaler med Gauldalen som hoveddalføre. Mye av høybonitetsskogen står i dalsidene, mens det også står
mye skog med god bonitet fra toppen av dalsidene og innover flatere arealer. I de mer høyereliggende
arealene ender skogen ofte mot store kjøler og høyfjell. Her har skogen en lavere bonitet, og en lavere
produksjon. Arealet ovenfor de bratte dalsidene består i mange tilfeller av myr og bæresvak mark som
avskjærer fastmarka. I tillegg er det mange steder i kommunen et vanskelig og utfordrende terreng å drive
skogbruk i. Dette gjør at det er et stort behov for veger i skogbrukssammenheng, for å unngå lang
terrengkjøring og terrengødeleggelser.
4.2 Eiendomsstruktur
Midtre Gauldal Kommune har i underkant av 700 skogeiere. I tillegg er disse eiendommene delt opp i
flere teiger. Dette gjør at, for å få økonomi i vegbygging, er en nødt til å inngå samarbeid om dette over
eiendomsgrensene.
4.3 Høyspentlinjer
En hovedutfordring for skogbruket i kommuner med markerte dalfører er at store deler av infrastrukturen
ligger i tilknytning til dalbunnen. Dette gjelder både offentlig og privat vegnett, jernbane, strøm og
bredbånd. Dette vanskeliggjør i mange tilfeller drifter med taubane.
Høyspentlinjer og annen strømfremføring gir derfor i enkelte tilfeller utfordringer i forhold til
tømmerlevering. Dette er likevel ikke en flaskehals som utgjør noe stort problem når det gjelder selve
vegbyggingen.
4.4 Nøkkeltall
Produktivt skogareal fordelt på
Høy bonitet
Middels bonitet
Lav bonitet
Kubikkmasse fordelt på
Hogstklasse 4 og 5
Hogstklasse 3
Kubikkmasse i h.kl 4 og 5 fordelt på
Høy bonitet
Middels bonitet
Lav bonitet
Gjennomsnitt avvirkning siste 10 år
Tilvekst
Vegdekning i dag i meter pr hektar - skogsbilveger
Vegdekning i meter pr hektar ved gjennomført plan
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55.205 daa
205.701 daa
107.819 daa
2.190.098 m3
391.883 m3
452.303 m3
1.166.444 m3
571.351 m3
38.000m3
91.876 m3
5,75
7,02
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4.4 Hogst
Gjennomsnittlig hogst i Midtre Gauldal de siste årene har vært 38.000,- m3. Dette er et volum som er noe
avhengig av tømmerpris, men også avhengig av føreforhold og tilgang til barmarks-drifter. Vegbygging de
ulike årene har derfor stor betydning for års-avvirkningen og aktiviteten generelt i skogbruket.

Tabellen viser årlig avvirkning fra 20014-2014

Arealene forynges enten gjennom planting eller markberedning etter hogst. Planting skjer for det meste på
de høyere bonitetene, mens markberedning brukes mest på lavere boniteter. Markberedning brukes ofte
på furumark, men også i granforyngelse.

Tabellene viser antall planter og antall daa markberedning fra 2004-2014.

5. Eksisterende skogsveinett
Data for eksisterende veger er hentet fra kartverkets V-base og FKB- Veg. I tillegg er forrige hovedplan
for skogsbilveger brukt.
Eksisterende skogsbilvegnett i Midtre Gauldal kommune ble befart og tilstandsvurdert etter vegnormalene
sommeren 2012. Dette vegnettet har en total lengde på 212.101 meter. Tilstanden på det eksisterende
skogsvegnettet går frem av klassifisering og beskrivelse av tilstand i tabell 1. Vegene er klassifisert etter
følgende inndeling:
Vegklasse 3 – Helårs landbruksveg for bil med henger
Vegklasse 4 – Sommerbilveg for bil med henger
Vegklasse 5 – Sommerbilveg for bil uten henger
Vegklasse 6 – Vinterbilveg
Vegklasse 7 - Tung traktorveg
Det er i dag ca. 95 skogsbilveger eller veger som er registrerte som leveringsveger av tømmer. Dette kan
være rene skogsbilveger, men også veger som i tillegg dekker funksjoner som adkomst til gårdsbruk, bolig,
hytter og andre næringer som jordbruk og bergverk. Generelt er tilstanden på de eksisterende vegene for
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dårlig i forhold til de krav som settes i gjeldende normaler. Delvis skyldes dette manglende vedlikehold og
delvis at vegene er bygd av for dårlige masser og på en tid da transportutstyret ikke krevde dagens krav til
standard. Økonomi vil her være et avgjørende kriterium. Veger som er i en for dårlig stand, og som ikke
blir utbedret står i fare for å bli stengt for transport av tømmer med tømmerbil. Flere av vegene i
kommunen viser en tilstand som gjør at de egentlig vil være klassifisert som traktorveg.
4.1 Bruer
Bruer knyttet til private veier står i en særstilling og tiltak rundt disse behandles etter plan- og
bygningsloven. I følge lovens § 31-3 hviler et stort ansvar på vegeier eller andre ansvarlige. Om ikke
plikten til tilstrekkelig vedlikehold overholdes, er det kommunen som blir neste instans og har myndighet
til å vedta pålegg. Men ansvaret overfor tredje part er vegeier.
Gjennom befaringen av skogsbilvegnettet er det registrert om det er bru på vegen, og i hvilken brutype det
er. Det er ikke gjort vurderinger av hvilken tilstand brua er. De fysiske målene på brua (bredde) er målt og
sammenstilt med kravene til vegbredde i de ulike klassene. Tilstandsvurderinger av bruer er krevende, og
her må en ta for seg hver enkelt bru når dette blir nødvendig.
4.2 Offentlige veier
Fylkes- og kommunale veger er ofte begrensende for tømmertransporten og påfører næringa store
kostnader hvert år. Hvilke bruksklasser vegene er satt i finnes i veglistene som gis ut hvert år av Statens
vegvesen. For tømmerbiler er det nå åpnet for å kjøre med 24 meters lengde på vogntog og med totalvekt
på 60 tonn. Forutsetningen for dette er at vegene er åpnet for denne størrelsen.
Det offentlige hovedvegnettet i Midtre Gauldal består av E6 og Fv. 30. E6 har godkjent vogntoglengde
24,0 meter med totalvekt 60 tonn nord for Støren og 50 tonn sør for Støren. Fv. 30 har 50 tonns
totalvekt.
I tillegg har kommunen en del sekundære- og øvrige fylkesveger, samt kommunale veger.
Det er de sekundære fylkesvegene i kommunen som har de største flaskehalsene når det gjelder tilgjengelig
areal. Disse flaskehalsene er:
-

Rognesbrua Fv. 633 (vektbegrensning)
Roggbrua Fv. 633 (vektbegrensning)
Underganger på Fv. 658 Strinde. (Høyde og lengdebegrensning ifbm underganger)

I tillegg er det en del kommunale veger som har vektbegrensninger. Disse vektbegrensningene er som
følge av vegkroppens bæreevne og evt bruers bredde og bæreevne. Det er startet et arbeid der en skal gå
gjennom veglistene for kommunale veger for å administrativt skrive opp de veger der det lar seg gjøre.
Der det ikke lar seg gjøre vil det bli nødvendig å sette opp en prioriteringsliste over de viktigste vegene for
å gjøre utbedringer.

6. Miljøverdier i skogen
Skogbruksloven av 2005, samt Forskrift om bærekraftig skogbruk fra 2006, gir bestemmelser om hvordan
miljøverdier i skogen skal tas hensyn til i skogbehandlingen.
Forskriften sier at det ved gjennomføring av skogbrukstiltak skal tas nødvendige hensyn til biologisk
mangfold, friluftsliv, landskap og kulturverdier i samsvar med bestemmelsene i skogbruksloven. Ved
gjennomføring av skogbrukstiltak skal skogeieren sørge for at verdiene i viktige livsmiljø og
nøkkelbiotoper blir tatt vare på i samsvar med retningslinjene i Levende Skog.
Naturmangfoldloven skal også ligge til grunn for vurdering av hvert enkelt veiprosjektet.
Alle tiltak som er foreslått i denne planen er gått igjennom av miljøvernavdelingen hos fylkesmannen.
Selv om vegene er sjekket ut i forhold til kjente miljøverdier er dette noe som må gjøres også i en senere
saksbehandling av disse vegene, da de vil kunne være nye registreringer som må hensyntas.
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7. Kulturminner
Tegn på menneskelig aktivitet kalles kulturminner. Disse skal tas hensyn til også under vegbygging.
Kulturminner før 1537 er automatisk fredet, men også andre kulturminner kan være viktige å ta hensyn til.
Fylkeskommunen ved fylkesarkeologen er myndighet på området, og de skal høres. I sine høringsuttalelser
minner de alltid om den generelle aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens § 8. «Dersom det
under arbeidet i marka skulle komme fram noe som kan være et fredet kulturminne, ber vi om at arbeidet
stanses og at Sør-Trøndelag fylkeskommune blir varslet. Denne anmodningen må formidles til de som
skal foreta de konkrete arbeidene i marka». Dette tas alltid inn i det kommunale vedtaket.

8. Saksbehandling

Nybygging og ombygging av skogsveger (bil- og traktorveger) er søknadspliktig. Søknader blir behandlet i
henhold til ”Forskrift om planlegging og godkjenning av veger til landbruksformål” der kommunen er
vedtaksmyndighet. Naturmangfoldlovens bestemmelser gjelder. Det stilles krev til at alle offentlige
myndigheter skal legge de miljørettslige prinsippene i §§ 8-12 til grunn ved saksbehandling som berører
naturen.
Før søknaden kan behandles så skal kommunen innhente de uttalelser som er nødvendige. Det innebærer
at søknaden sendes på høring. Det vanlige er at:
- Naboer og andre rettighetshavere skal være underretta.
- Avkjørsel fra offentlig veg skal være godkjent.
- Fylkeskommunen skal gis mulighet til å uttale seg i forbindelse med kulturminner.
- Fylkesmannen kan gis mulighet til å uttale seg der dette er nødvendig.
Under behandlingen skal det bla. avveies skogfaglige, økonomiske, miljømessige, friluftsmessige,
samfunnsmessige og kulturminne interesser. Kommunen skal vurdere momenter for og i mot og foreta en
helhetlig vurdering av søknaden.
I vedtaket gis det bestemmelser om trasé, vegklasse og standard ihht. vegnormaler med byggebeskrivelse.
Det kan gis bestemmelser om hensyn til for eksempel naturmiljø mm, samt at det gis en byggefrist.
Skogeier skal varsle kommunen når vegen er ferdig for sluttgodkjenning.
Hovedplan for skogsbilveger skal legges til grunn ved vurderingene av vegsøknadene. Dette for å sikre et
helhetlig vegnett som dekker skogarealene i kommunen best mulig. Dette vil gjøre at en med bakgrunn i
planen skal kunne avslå veger som kan ødelegge grunnlaget for veger som ligger i Hovedplanen. Dette
styringsverktøyet er viktig for å få bygd de vegene som ofte dekker behovet til flere skogeiere

9. Foreslåtte tiltak
9.1 Beskrivelse av tiltak
Foreslåtte tillegg er synliggjort i kart og tabell med følgende kategorier:
Ny – Foreslåtte nye veger (totalt 46.797 meter.)
Omb – Ombygging av eksisterende veg, fordrer heving av vegklasse (5.894 meter.)
Mod – Modernisering, godkjent standard på eksisterende veg (71.110 meter.)
Hvert tiltak har et nytteområde, det skogarealet som har nytte av vegen og som er grunnlag for beregning
av skogressurser og tiltakets økonomi. Alle disse tallene er samlet i vedlegg fra Skog og Landskap, og i
tabellvedlegg.
Av de ulike kategoriene er det modernisering av veger som ligger som det største behovet. Dette er veger
som er bygd etter gamle vegnormaler, og ofte med stedegne masser. Dette gjør at de i de fleste tilfellene
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har for smal vegbredde og for dårlig bæreevne. Dette er viktige veger for skogbruket, og det er viktig å ta
denne moderniseringen før størstedelen av volumet i nytteområdet blir avvirket.
Det er også et stort behov for nye veger i kommunen. Denne nybyggingen kan være forlengelse av
eksisterende veger, sidearmer på eksisterende veger og helt frittstående nye veger. Vegene er viktige for å
få en god tilgang til skogarealene og for å korte ned terrengtransporten.
9.2 Skogdata
Skogressursene i Hovedplanen er hentet fra skogbruksplanen for Midtre Gauldal kommune. Taksten og
planen ble ferdigstilt i 2008, med en re-takst for deler av kommunen som ble ferdigstilt i 2012.
Skogbruksplanene ble utarbeidet av Allskog.
I tillegg er det brukt Sat-Skog satellittdata for de delene det ikke utarbeidet skogbruksplan. Disse dataene
er for grove til å bruke på detalj-, og eiendomsnivå, men kan brukes for å få et bilde på lønnsomheten på
større veganlegg.
8.3 Kostnader
Kostnadene til de ulike tiltakene er basert på erfaringstall fra kommunen og fra Sør Trøndelag fylke.
Kostnadene er satt i kroner pr løpemeter veg uten mva.
Nybygging
800 kr/m
Ombygging
500 kr/m
Modernisering
400 kr/m

10. Mål og strategi for oppfølging
10.1 Hovedmål
Et optimalt utbygd vegnett som bidrar til best mulig økonomisk resultat for den enkelte skogeier og økt
verdiskaping i skognæringen samlet. Sentralt i strategien for å nå målsettingen vil være:
10.2 Strategi
 Bidra til at kommunen er i stand til å drive skogfaglig veiledning og ha pådrivere på det
driftstekniske området.
 Å ha tilgjengelig kompetanse på operativ vegplanlegging.
 Hovedplanen skal være kommunens viktigste verktøy for å utvikle skogbrukets infrastruktur.
 Virkemiddelbruken skal i størst mulig grad målrettes mot tiltak i hovedplanen.
 Sørge for at planen er et operativt verktøy, ny vurdering av prioriterte tiltak i planperioden og ny
revidering ved utgangen av planperioden.
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11. Prioriterte tiltak i perioden 2012 – 2020
11.1 Utvalgte tiltak.
Tiltakene er vurdert etter kubikkmasse, lønnsomhet. Lista over tiltakene er ikke satt opp i en prioritert
rekkefølge. Dette fordi det er skogeiers eget ønske om realisering som bestemmer gjennomføringen.
Tiltaksnr

Vegklasse

1648006

3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

1648011

1648020
1648040
1648043
Sum

Type
tiltak
Omb
Ny
Mod
Mod
Ny
Ny
Ny
Mod
Ny
Ny
Ny
Ny

Lengde
2 583
1 094
5 041
831
2 169
1 123
806
4 246
3 661
7 039
880
3 706
36 739

Kostnad

M3 h.kl.4 og
5
1 291 500 33 223
875 200
2 016 400 62 176
332 400
1 735 200
898 400
644 800
1 698 400 34 419
2 928 800
5 631 200 49 360
704 000
2 964 800 29 333
24 005 900 208 511

Kr/m3
64
74

115
109
86
115

11.2 Handlingsplan utvalgte tiltak
Hovedplanen er det viktigste verktøyet kommunen har for å styre utviklinga av skogsvegbygginga i
kommunen. De prioriteringer som er gjort av tiltak i planen er først og fremst på grunnlag av ressurser og
økonomi, hvilke tiltak utløser størst aktivitet med et best mulig økonomisk resultat. Realisering av tiltak tar
ofte lang tid, og det er viktig at kommunen tar tak i planen så raskt som mulig. Ikke alle tiltak er
realiserbar under rådende økonomiske og ressursmessige forhold. Store deler av ressursene er kanskje
ungskog og det vil gå mange år før denne er høstbar.
Uansett er det skogeier som avgjør om tiltak skal gjennomføres. Dette gjør at det også vil være veganlegg
som kan ha en stor verdi for skogbruket som ikke ligger i denne prioriterngslisten. Siden planen er en
gjennomføringsplan vil den ikke ligge til hinder for veganlegg som ikke er tatt med i denne planen. Likevel
vil det være slik at Hovedplanen vil være førende i forhold til kravet om vegløsninger som omfatter flere
skogeiere.

12. Kart
12.1 Metodikk
Data for verneområder, naturtyper og INON er hentet fra Direktoratet for naturforvaltning sine WMStjenester. Digitalisering er foretatt av Nord-Trøndelag Fylkeskommune ved betalte tjenester i regi av
vegprogrammet i Kystskogbruket
Data for eksisterende veger er hentet fra kartverkets V-base og FKB- Veg. I tillegg er forrige hovedplan
for skogsbilveger brukt.

12.2 Lagring av data
Hovedplandata er lagret hos Skog og Landskap og skal gjøres tilgjengelig som en egen innsynsløsning
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13. Vedlegg
13.1 Kart
Oversiktskart over Hovedplanspmrådet
13.2 Tabeller
Tabell 1 – Eksisterende veger
Tabell 2 – Resultattabell
13.3 Tiltaksoversikt
Kartutsnitt av veg og nytteområde med takstdata.
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Jernbaneverkets uttalelse til hovedplan for skogsbilveger i Midtre Gauldal kommune

Viser til epost av 15.02.2016 med utsatt svarfrist til 26.02.2016.
Hovedplanen beskriver tiltak for både eksisterende og nye veger. Det er to
jernbanestrekninger som kan bli påvirket av skogsvegtiltak i Midtre Gauldal kommune.
I pkt. 8 «Saksbehandling» i hovedplanen framgår det at nybygging og ombygging av
skogsveger er søknadspliktig og at kommunen skal innhente nødvendige uttalelser i
høringsprosessen. Jernbaneverket ber om å bli høringsinstans i alle saker der jernbanen
kan bli direkte eller indirekte berørt av skogsvegtiltak. I den sammenheng viser vi til brev
fra Landbruks- og matdepartement «Fastsetting av forskrift om planlegging og
godkjenning av landbruksveier m.m.» av 28.05.2015:
«Ny landbruksveiforskrift stiller gjennomgående tydeligere krav til at faren for flom,
erosjon og løsmasseskred ved veitiltak skal vurderes og tas hensyn til i både planleggingen
og i saksbehandlingen knyttet til bygging og ombygging av landbruksveier. Dette er særlig
aktuelt ved planlegging og bygging av veier i bratt terreng og under marin grense, og
ellers der tiltaket kan medføre risiko for naturskade på bebyggelse og samfunnsviktig
infrastruktur. Kommunen kan i slike tilfeller stille vilkår om at veiplanlegger, eller
geoteknisk kompetanse brukes i planleggingen av tiltaket. Med bakgrunn i disse
hensynene, skal Statens Vegvesen gis anledning til å uttale seg i saker som kan berøre
henholdsvis fylkesveier/riksveier. Det samme gjelder for Jernbaneverket dersom tiltaket
kan berøre jernbane. Fylkesmannen skal videre gis anledning til å uttale seg ved søknad
om nybygging av bilveier og når veitiltak kan berøre områder med reindriftsinteresser.»
(vår utheving)
Jernbaneverket har følgende merknader til hovedplan for skogsbilveger:
Risikovurdering for jernbanen
I Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier §§ 1-1 og 2-3 sies det at det
skal legges vekt på hensynet til fare for flom, erosjon og løsmasseskred.
Klimaendringer fører til flere og kraftigere flomtopper, og endret arealbruk fra skogsmark
og eng til veier, vil føre til større avrenningshastighet på overflatevann. Dersom drenering
201601062-3 Side 1 av 2
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og grøfting ikke klarer å ta unna flomtoppene, kan vannet renne nedover på skogsvegene
og medføre løsmasseskred, flom og erosjonsskader på bebyggelse og infrastruktur som
ligger lavere i terrenget. Vi har eksempler på skred og utvasking av jordmasser på
jernbanen som er forårsaket av overvann fra skogsbilveger som ligger langt unna. Når
slike vannmasser kommer i bevegelse, kan ødeleggelsene bli store og alvorlige.
Derfor er det viktig at de planlagte tiltakene prosjekteres, utføres og vedlikeholdes på
en slik måte at det ikke øker faren for flom-, erosjons- og skredskader på Dovre- og
Rørosbanen.
Der det er relevant må det utarbeides dokumentasjon som viser at sikkerheten ift.
jernbanen er tilstrekkelig både i anleggsfasen og permanent. Dersom det er nødvendig å
gjennomføre risikoreduserende tiltak for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet, må disse tiltakene
beskrives og det må sannsynliggjøres at de er gjennomførbare.
Forbud mot nye planoverganger og utvidet bruk av eksisterende planoverganger
Jernbaneverket er opptatt av sikkerheten ved våre jernbaneanlegg, og har derfor en streng
holdning til planoverganger. Vi tillater ikke nye planoverganger og vesentlig økt bruk av
eksisterende jfr. jernbaneinfrastrukturforskriften § 3-6.
Byggegrenser mot jernbane
Jernbaneloven § 10 fastsetter 30 m byggegrense mot jernbanen.
Mer informasjon om Jernbaneverkets behandling av kommunale planer finnes i
Jernbaneverkets veileder for nasjonale interesser i arealplanlegging
http://www.jernbaneverket.no/Sikkerhet/Veileder-for-god-planlegging/ og i vårt tekniske
regelverk trv.jbv.no.

Med hilsen
Peder Oluf Vold
Fung. seksjonssjef
Plan og teknikk, forvaltning og samfunnskontakt
Nina Michalowska
Overingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk
Kopi til:

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
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Forum

for Natur

og Friluftsliv

- Sør-Trøndelag

Sandgata30, 7012 Trondheim
Tlf.: 91369378E-post:sor-trondelag@fnf-nett.no

Midtre Gauldalkommune
postmottak@midtre-gauldal.kommune.no

Dato: 24.02.2016

Uttalelse om hovedplan for skogsbilveier i Midtre Gauldal
kommue
FNFer et samarbeidsnettverkfor naturvern-og fril uftsorganisasjonerpå fylkesnivå.I SørTrøndelager elleve organisasjonertilknyttet FNFsom til sammenhar 33 000 medlemskap.Vi
arbeiderfor å bevarenatur og muligheteneå utøve friluftsliv, bådei nærmiljøetog i villmark,
i skogenog på fjellet.
Vi mener at man må skriveplanenså det er tydelig at det ikke er en garanti for at veier som
er med i planenblir godkjent.Det har ikke blitt innhentet noen ny kunnskapom
naturverdier,den informasjonsom er allment tilgjengeligi databaserhar ikke blitt
presentert i høringsdokumentene.Det er derfor et dårlig kunnskapsgrunnlag
til å si ja eller
nei til veier. Gjennomå skapealtfor store forventinger fra grunneiereog presspå politikere
er det risiko for at man sier ja til noen veier, ti l tross for at man senereavdekkerstore
konflikter. Selvom dette bare er en plan burde eksisterendekunnskapom naturverdierblitt
sammenstiltog sendt med høringsdokumentene.
Når veieneblir vurdert må man ikke bare se på de naturverdier som trues direkte av at man
byggerveien,men ogsåhva som blir truet av at man øker mulighetenefor å ta ut tømmer
der det ikke har vært mye skogsdrift.Halvpartenav artene som er truet i Norgefinnes i
skogen1. Å bevaredisseartene er bådeet mål satt av stortinget og internasjonalforpliktelse.
Man må derfor være restriktiv mot tiltak som øker hogst i viktige skogområder.
Vi mener at man må fjerne veienesom redusererINON. Selvom Norgehar mål om å bevare
inngrepsfrinatur forsvinnerden i et alt høyeretempo. Enstor andel av inngrepenesom
redusererinngrepsfrinatur gir bare liten reduksjon, men når man leggertil andre
påvirkningerenn skogsbilveierog inngrepi andre kommuner blir summenstor over tid.
INONhar blitt kritisert for å bare være statistikksom ikke har noen verdi, men INONer en
viktig indikator for verdifull natur. Blant annet har en studie fra NIBIOvist at områderlangt
fra inngreper mer artsrikeenn de som liggernært inngrep,til eksempelskogsbilveier.
Naturverdienei villmarkspregedeområdervar på nivå med vernet natur. Å bevareINONer
derfor et viktig stegmot å stansetapet av biologisk mangfold.
1 http://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/3984
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Regjeringenhar endret tilskuddsordningentil skogsbilveier så ogsåveier som gir tap av INON
kan få tilskudd.Det gjør at konfliktfylte veier som tidligere ikke var økonomisklønnsomme
nå kan bli bygd.Det gir større ansvartil kommunene når de skalforvalte naturen i henhold
til de mål og forpliktelser Norgehar.

Uttalelsenstøttes av: FIVH-Trondheim,Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag,
NorgesJegerog
Fiskerforbundi Sør-Trøndelag,
NorskBotaniskforening Trøndelagsavdelinga,
Norsk
OrnitologiskForeningavdelingSør-Trøndelag,
SyklistenesLandsforening,Trondhjems
Turistforeningog TrondheimTurmarsjforening.

StaffanSandberg
Fylkeskoordinator
FNF Sør-Trøndelag
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Hovedplan veg

UTM sone 32

1648 Midtre Gauldal

Dekningsområder
Skogbruksplan
Område

Dekningsnummer
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Areal (daa)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

3 460
3 341
2 517
1 215
1 981
4 043
2 266
2 511
4 498
2 853
11 363
4 593
1 020
2 938
3 835

Veilengde (m)
4 489
3 559
1 340
768
2 018
3 677
3 674
5 095
3 381
1 709
9 966
1 950
606
1 979
3 179

Volum (m3)
19 844
10 680
6 311
3 362
521
34 828
9 617
0
8 966
10 728
76 198
12 706
9 378
8 821
13 903

https://www.slf.dep.no/
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Satskog

Dekning %*
98
92
80
104
3
94
105
0
97
99
97
84
96
101
94

Volum (m3)
2 231
2 044
3 429
703
8 880
2 367
1 080
17 061
2 315
1 059
4 465
2 906
543
1 544
4 318

Side 1 av 2

Hovedplan veg

UTM sone 32
Skogbruksplan

Område

Dekningsnummer
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Areal (daa)

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
43
44
45
46
47
95

Total

Veilengde (m)

Volum (m3)

4 049
4 505
2 840
1 386
10 577
2 932
2 221
998
748
981
6 468
4 631
764
419
725
1 520
2 075
563
544
747
1 964
2 481
2 084
1 310
10 936
5 951
5 066
6 614
3 539
6 108
4 165
339 342

1 586
3 972
1 630
878
7 906
3 184
2 932
406
167
1 094
4 132
2 260
381
835
875
1 358
797
1 330
2 118
392
3 242
3 268
1 295
960
7 919
2 008
3 706
6 062
2 701
4 062
3 576
0

12 032
26 802
10 791
0
36 813
9 905
17 741
6 495
6 601
4 998
39 916
15 199
4 948
1 796
5 064
2 981
8 353
4 662
3 433
2 147
15 118
16 860
8 830
7 564
56 661
29 299
34 429
21 460
28 243
35 719
20 480
1 120 249

491 689

124 422

1 841 451

Satskog

Dekning %*
96
99
96
0
99
97
99
99
100
97
89
119
100
79
90
92
114
97
90
103
105
100
102
95
97
98
100
97
103
102
101
81

Volum (m3)
2 260
1 426
2 292
9 586
7 713
1 256
963
163
20
588
4 708
2 438
20
677
670
615
1 192
258
535
248
699
480
1 136
487
7 948
3 842
3 021
8 062
1 450
4 775
2 412
434 693
561 579

*dekning % i forhold til skogareal beregnet fra AR5

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )
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Side 2 av 2

UTM sone 32

1648 - 1 - 1 Tågåmovegen

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

https://www.slf.dep.no/
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Side 1 av 95

UTM sone 32

Modernisering og ombygging til vkl 3

Skogbruksplandata
Hogstklasser

Gran (m3)

Skog under forynging
Foryngelse og ungskog
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Hogstmoden skog

Total

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

0
0
991
4 222
7 071

0
0
300
3 804
3 121

0
0
68
216
51

133
615
199
747
815

12 284

7 225

335

2 509

Satskogdata
Aldersgruppe

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Yngre skog
Eldre skog

8
1 124

9
781

6
303

6
375

Total

1 132

790

309

382

AR5
Produktiv skog
Jordbruk

S+H

93

0

M

L

862

1 706

Ikke
Sum skog

Uprod skog

Annet

202

547

2 568

klassifisert
50

Totalt(daa)
3 460

Vei
Type
PlanlagtSkogsveg
PlanlagtSkogsveg
PlanlagtSkogsveg
PlanlagtSkogsveg
PlanlagtSkogsveg

Vegklasse
3
3
3
3
3

Vegnr
0
5
0
91
0

1 342
754
476
1 015
902

Informasjon
Modernisering vkl 3
Modernisering vkl 3
Modernisering vkl 3
Modernisering vkl 3
Ombygging til vkl 3

4 489

Total

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

Lengde (m)

https://www.slf.dep.no/
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Side 2 av 95

UTM sone 32

1648 - 1 - 2 Hultveien

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

https://www.slf.dep.no/
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Side 3 av 95

UTM sone 32

Nybygg og modernisering vkl 3

Skogbruksplandata
Hogstklasser

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Skog under forynging
Foryngelse og ungskog
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Hogstmoden skog

0
0
574
2 058
4 193

0
0
227
936
2 410

0
0
85
136
61

53
1 030
189
498
808

Total

6 825

3 573

282

2 578

Satskogdata
Aldersgruppe

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Yngre skog
Eldre skog

9
1 070

3
698

6
258

9
401

Total

1 079

701

264

410

AR5
Produktiv skog
Jordbruk

S+H

0

1

M

L

195

2 594

Ikke
Sum skog

Uprod skog

Annet

131

379

2 790

klassifisert
42

Totalt(daa)
3 341

Vei
Type
PlanlagtSkogsveg
PlanlagtSkogsveg

Vegklasse
3
3

Vegnr

Lengde (m)
7
0

Modernisering vkl 3
Nybygg vkl 3

3 559

Total

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

1 406
2 153

Informasjon

https://www.slf.dep.no/
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Side 4 av 95

UTM sone 32

1648 - 1 - 3 Sætermarkveien

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )
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Side 5 av 95

UTM sone 32

Modernisering vkl 4

Skogbruksplandata
Hogstklasser

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Skog under forynging
Foryngelse og ungskog
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Hogstmoden skog

0
0
376
1 274
1 633

0
0
167
919
1 147

0
0
123
532
139

23
430
73
449
414

Total

3 283

2 233

794

1 389

Satskogdata
Aldersgruppe

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Yngre skog
Eldre skog

2
899

2
1 342

3
1 183

3
908

Total

900

1 343

1 186

910

AR5
Produktiv skog
Jordbruk

S+H

27

0

M

L

1 300

442

Ikke
Sum skog

Uprod skog

Annet

530

209

1 742

klassifisert
10

Totalt(daa)
2 517

Vei
Type
PlanlagtSkogsveg
PlanlagtSkogsveg

Vegklasse
4
4

Vegnr

Lengde (m)
0
9

Modernisering vkl 4
Modernisering vkl 4

1 340

Total

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

418
922

Informasjon

https://www.slf.dep.no/
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Side 6 av 95

UTM sone 32

1648 - 1 - 4 Østhusvollvegen

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )
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Side 7 av 95

UTM sone 32

Modernisering vkl 4

Skogbruksplandata
Hogstklasser

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Foryngelse og ungskog
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Hogstmoden skog

0
331
254
400

0
181
639
1 125

0
113
207
112

261
191
199
248

Total

985

1 945

432

899

Satskogdata
Aldersgruppe

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Eldre skog

122

431

151

203

Total

122

431

151

203

AR5
Produktiv skog
Jordbruk

S+H

12

0

M

L

308

561

Ikke
Sum skog

Uprod skog

Annet

195

132

868

klassifisert
8

Totalt(daa)
1 215

Vei
Type
PlanlagtSkogsveg

Vegklasse
4

Vegnr
10

768

Informasjon
Modernisering vkl 4

768

Total

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

Lengde (m)

https://www.slf.dep.no/
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Side 8 av 95

UTM sone 32

1648 - 1 - 5 Dragåsvegen

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )
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Side 9 av 95

UTM sone 32

Modernisering vkl 3

Skogbruksplandata
Hogstklasser

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Foryngelse og ungskog
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Hogstmoden skog

0
31
127
129

0
2
198
32

0
2
0
0

2
5
29
11

Total

287

232

2

47

Satskogdata
Aldersgruppe

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Yngre skog
Eldre skog

136
5 020

54
2 606

97
967

113
1 567

Total

5 156

2 661

1 063

1 680

AR5
Produktiv skog
Jordbruk

S+H

36

6

M

L

203

1 483

Ikke
Sum skog

Uprod skog

1 693

43

Annet
200

klassifisert
10

Totalt(daa)
1 981

Vei
Type
PlanlagtSkogsveg

Vegklasse
3

Vegnr
11

2 018

Informasjon
Modernisering vkl 3

2 018

Total

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

Lengde (m)

https://www.slf.dep.no/
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Side 10 av 95

UTM sone 32

1648 - 1 - 6 Bonesvollvegen

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

https://www.slf.dep.no/
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Side 11 av 95

UTM sone 32

Nybygg og ombygging til vkl 3

Skogbruksplandata
Hogstklasser

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Skog under forynging
Foryngelse og ungskog
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Hogstmoden skog

0
0
763
6 737
23 909

0
0
8
164
595

0
0
211
993
1 448

1
436
153
678
1 801

Total

31 409

767

2 652

3 070

Satskogdata
Aldersgruppe

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Yngre skog
Eldre skog

34
1 129

25
689

66
424

28
432

Total

1 163

714

490

460

AR5
Produktiv skog
Jordbruk

S+H

M

L

203

666

1 931

659

Ikke
Sum skog

Uprod skog

Annet

178

389

3 257

klassifisert
16

Totalt(daa)
4 043

Vei
Type
PlanlagtSkogsveg
PlanlagtSkogsveg

Vegklasse
3
3

Vegnr
14
0

2 583
1 094

Informasjon
Ombygging til vkl 3
Nybygg vkl 3

3 677

Total

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

Lengde (m)

https://www.slf.dep.no/

-379-

Side 12 av 95

UTM sone 32

1648 - 1 - 7 Haukdalsveien/Brandhaugveien

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

https://www.slf.dep.no/

-380-

Side 13 av 95

UTM sone 32

Nybygg og modernisering vkl 3

Skogbruksplandata
Hogstklasser

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Skog under forynging
Foryngelse og ungskog
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Hogstmoden skog

0
0
1 937
1 801
2 781

0
0
137
325
2 506

0
0
89
3
38

61
567
325
172
604

Total

6 519

2 968

130

1 729

Satskogdata
Aldersgruppe

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Yngre skog
Eldre skog

38
609

24
294

41
75

33
136

Total

647

318

116

169

AR5
Produktiv skog
Jordbruk
92

S+H

M

L

339

911

403

Ikke
Sum skog

Uprod skog

Annet

klassifisert

157

147

216

1 653

Totalt(daa)
2 266

Vei
Type
PlanlagtSkogsveg
PlanlagtSkogsveg
PlanlagtSkogsveg

Vegklasse
3
3
3

Vegnr
0
17
17

1 596
665
1 413

Informasjon
Nybygg vkl 3
Modernisering vkl 3
Modernisering vkl 3

3 674

Total

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

Lengde (m)

https://www.slf.dep.no/

-381-

Side 14 av 95

UTM sone 32

1648 - 1 - 8 Hendalen

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

https://www.slf.dep.no/

-382-

Side 15 av 95

UTM sone 32

Modernisering vkl 4

Skogbruksplandata
Hogstklasser

Gran (m3)

Furu (m3)
0

Total

Lauv (m3)
0

Areal (daa)
0

0

Satskogdata
Aldersgruppe

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Yngre skog
Eldre skog

479
11 067

141
3 161

399
1 812

381
1 998

Total

11 546

3 303

2 212

2 379

AR5
Produktiv skog
Jordbruk
0

S+H

M

L

140

683

1 489

Ikke
Sum skog

Uprod skog

2 312

Annet

73

92

klassifisert
34

Totalt(daa)
2 511

Vei
Type
PlanlagtSkogsveg

Vegklasse
4

Vegnr
21

5 095

Informasjon
Modernisering vkl 4

5 095

Total

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

Lengde (m)

https://www.slf.dep.no/

-383-

Side 16 av 95

UTM sone 32

1648 - 1 - 9 Hugåsvegen

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

https://www.slf.dep.no/

-384-

Side 17 av 95

UTM sone 32

Modernisering vkl 4

Skogbruksplandata
Hogstklasser

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Skog under forynging
Foryngelse og ungskog
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Hogstmoden skog

0
0
5 563
1 292
520

0
0
339
442
357

0
0
436
17
0

42
789
793
264
143

Total

7 375

1 138

454

2 031

Satskogdata
Aldersgruppe

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Yngre skog
Eldre skog

116
646

92
1 039

122
299

143
678

Total

763

1 131

421

821

AR5
Produktiv skog
Jordbruk

S+H

413

0

M

L

314

1 781

Ikke
Sum skog

Uprod skog

Annet

699

1 224

2 095

klassifisert
68

Totalt(daa)
4 498

Vei
Type
PlanlagtSkogsveg

Vegklasse
4

Vegnr
22

3 381

Informasjon
Modernisering vkl 4

3 381

Total

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

Lengde (m)

https://www.slf.dep.no/

-385-

Side 18 av 95

UTM sone 32

1648 - 1 - 10 Storvollvegen

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

https://www.slf.dep.no/

-386-

Side 19 av 95

UTM sone 32

Modernisering vkl 5

Skogbruksplandata
Hogstklasser

Gran (m3)

Foryngelse og ungskog
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Hogstmoden skog

Total

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

0
1 804
2 315
5 962

0
36
240
43

0
186
109
33

813
367
340
673

10 080

319

328

2 192

Satskogdata
Aldersgruppe

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Yngre skog
Eldre skog

47
431

19
329

57
176

40
234

Total

478

348

233

274

AR5
Produktiv skog
Jordbruk
63

S+H
38

M

L

1 118

1 061

Ikke
Sum skog

Uprod skog

Annet

179

367

2 218

klassifisert
26

Totalt(daa)
2 853

Vei
Type
PlanlagtSkogsveg

Vegklasse
5

Vegnr
26

1 709

Informasjon
Modernisering vkl 5

1 709

Total

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

Lengde (m)

https://www.slf.dep.no/

-387-

Side 20 av 95

UTM sone 32

1648 - 1 - 11 Gammelsæterli/Storåsveien

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

https://www.slf.dep.no/

-388-

Side 21 av 95

UTM sone 32

Modernisering vkl 4

Skogbruksplandata
Hogstklasser

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Skog under forynging
Foryngelse og ungskog
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Hogstmoden skog

0
0
13 166
13 446
40 359

0
0
487
1 503
3 338

0
0
778
2 384
737

270
2 615
1 794
1 435
3 875

Total

66 971

5 328

3 899

9 989

Satskogdata
Aldersgruppe

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Yngre skog
Eldre skog

117
2 187

65
1 343

113
639

86
726

Total

2 304

1 408

752

812

AR5
Produktiv skog
Jordbruk

S+H

M

L

172

3 863

3 484

2 913

Ikke
Sum skog

Uprod skog

Annet

420

469

10 259

klassifisert
43

Totalt(daa)
11 363

Vei
Type
PlanlagtSkogsveg
PlanlagtSkogsveg
PlanlagtSkogsveg
PlanlagtSkogsveg
PlanlagtSkogsveg

Vegklasse
4
4
4
4
4

Vegnr
27
0
27
0
0

830
806
5 038
1 123
2 169

Informasjon
Modernisering vkl 4
Nybygg vkl 4
Modernisering vkl 4
Nybygg vkl 4
Nybygg vkl 4

9 966

Total

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

Lengde (m)

https://www.slf.dep.no/

-389-

Side 22 av 95

UTM sone 32

1648 - 1 - 12 Hindsverkveien

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

https://www.slf.dep.no/

-390-

Side 23 av 95

UTM sone 32

Modernisering vkl 4

Skogbruksplandata
Hogstklasser

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Skog under forynging
Foryngelse og ungskog
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Hogstmoden skog

0
0
2 292
1 764
4 197

0
0
144
532
3 082

0
0
507
108
80

325
446
405
304
1 316

Total

8 252

3 758

695

2 796

Satskogdata
Aldersgruppe

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Yngre skog
Eldre skog

20
1 041

9
1 406

13
417

15
872

Total

1 061

1 415

430

887

AR5
Produktiv skog
Jordbruk
37

S+H
20

M

L

331

2 986

Ikke
Sum skog

Uprod skog

Annet

260

918

3 338

klassifisert
40

Totalt(daa)
4 593

Vei
Type
PlanlagtSkogsveg

Vegklasse
4

Vegnr
28

1 950

Informasjon
Modernisering vkl 4

1 950

Total

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

Lengde (m)

https://www.slf.dep.no/

-391-

Side 24 av 95

UTM sone 32

1648 - 1 - 13 Hovstadvegen

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

https://www.slf.dep.no/

-392-

Side 25 av 95

UTM sone 32

Modernisering vkl 3

Skogbruksplandata
Hogstklasser

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Skog under forynging
Foryngelse og ungskog
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Hogstmoden skog

0
0
789
921
7 222

0
0
2
11
35

0
0
132
128
139

0
300
95
97
425

Total

8 932

47

399

917

Satskogdata
Aldersgruppe

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Yngre skog
Eldre skog

27
382

24
69

17
24

12
38

Total

409

92

41

50

AR5
Produktiv skog
Jordbruk
49

S+H

M

L

261

459

237

Ikke
Sum skog

Uprod skog

956

Annet

1

10

klassifisert
4

Totalt(daa)
1 020

Vei
Type
PlanlagtSkogsveg

Vegklasse
3

Vegnr
29

606

Informasjon
Modernisering vkl 3

606

Total

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

Lengde (m)

https://www.slf.dep.no/

-393-

Side 26 av 95

UTM sone 32

1648 - 1 - 14 Rødsvegen

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

https://www.slf.dep.no/

-394-

Side 27 av 95

UTM sone 32

Modernisering vkl 4

Skogbruksplandata
Hogstklasser

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Foryngelse og ungskog
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Hogstmoden skog

0
1 725
3 506
2 479

0
0
4
5

0
567
479
56

176
506
573
306

Total

7 710

10

1 101

1 561

Satskogdata
Aldersgruppe

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Yngre skog
Eldre skog

97
522

79
412

165
269

102
283

Total

619

491

434

385

AR5
Produktiv skog
Jordbruk
362

S+H
59

M

L

830

660

Ikke
Sum skog

Uprod skog

Annet

343

653

1 550

klassifisert
31

Totalt(daa)
2 938

Vei
Type
PlanlagtSkogsveg

Vegklasse
4

Vegnr
30

1 979

Informasjon
Modernisering vkl 4

1 979

Total

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

Lengde (m)

https://www.slf.dep.no/

-395-

Side 28 av 95

UTM sone 32

1648 - 1 - 15 Forsethvegen

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

https://www.slf.dep.no/

-396-

Side 29 av 95

UTM sone 32

Modernisering vkl 4

Skogbruksplandata
Hogstklasser

Gran (m3)

Skog under forynging
Foryngelse og ungskog
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Hogstmoden skog

Total

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

0
0
1 819
3 595
6 782

0
0
248
371
673

0
0
231
101
83

21
505
246
612
858

12 196

1 292

414

2 243

Satskogdata
Aldersgruppe

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Yngre skog
Eldre skog

51
1 819

30
1 526

49
843

48
914

Total

1 871

1 556

891

962

AR5
Produktiv skog
Jordbruk
96

S+H

M

L

222

498

1 670

Ikke
Sum skog

Uprod skog

Annet

715

615

2 391

klassifisert
17

Totalt(daa)
3 835

Vei
Type
PlanlagtSkogsveg

Vegklasse
4

Vegnr
31

3 179

Informasjon
Modernisering vkl 4

3 179

Total

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

Lengde (m)

https://www.slf.dep.no/

-397-

Side 30 av 95

UTM sone 32

1648 - 1 - 16 Måssåtjønnvegen

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

https://www.slf.dep.no/

-398-

Side 31 av 95

UTM sone 32

Modernisering vkl 4

Skogbruksplandata
Hogstklasser

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Skog under forynging
Foryngelse og ungskog
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Hogstmoden skog

0
0
2 104
1 621
2 607

0
0
962
1 260
2 351

0
0
487
313
327

13
592
896
516
630

Total

6 332

4 574

1 127

2 647

Satskogdata
Aldersgruppe

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Yngre skog
Eldre skog

19
646

17
1 069

28
480

19
562

Total

665

1 086

508

580

AR5
Produktiv skog
Jordbruk

S+H

278

5

M

L

1 353

1 387

Ikke
Sum skog

Uprod skog

Annet

278

694

2 745

klassifisert
55

Totalt(daa)
4 049

Vei
Type
PlanlagtSkogsveg

Vegklasse
4

Vegnr
33

1 586

Informasjon
Modernisering vkl 4

1 586

Total

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

Lengde (m)

https://www.slf.dep.no/

-399-

Side 32 av 95

UTM sone 32

1648 - 1 - 17 Gammelvollvegen

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

https://www.slf.dep.no/

-400-

Side 33 av 95

UTM sone 32

Modernisering vkl 4

Skogbruksplandata
Hogstklasser

Gran (m3)

Skog under forynging
Foryngelse og ungskog
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Hogstmoden skog

Total

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

0
0
7 765
3 503
7 900

0
0
636
1 357
5 305

0
0
208
90
37

248
1 048
1 130
403
1 033

19 169

7 298

335

3 861

Satskogdata
Aldersgruppe

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Yngre skog
Eldre skog

52
750

28
429

43
124

36
200

Total

802

457

167

236

AR5
Produktiv skog
Jordbruk

S+H

M

L

100

1 590

1 703

611

Ikke
Sum skog

Uprod skog

Annet

155

318

3 905

klassifisert
27

Totalt(daa)
4 505

Vei
Type
PlanlagtSkogsveg

Vegklasse
4

Vegnr
34

3 972

Informasjon
Modernisering vkl 4

3 972

Total

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

Lengde (m)

https://www.slf.dep.no/

-401-

Side 34 av 95

UTM sone 32

1648 - 1 - 18 Ringåveien

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

https://www.slf.dep.no/

-402-

Side 35 av 95

UTM sone 32

Modernisering vkl 4

Skogbruksplandata
Hogstklasser

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Skog under forynging
Foryngelse og ungskog
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Hogstmoden skog

0
0
603
1 780
4 972

0
0
28
1 520
1 836

0
0
35
14
4

91
753
100
513
791

Total

7 355

3 383

53

2 247

Satskogdata
Aldersgruppe

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Yngre skog
Eldre skog

23
1 297

8
665

21
279

16
417

Total

1 320

673

300

433

AR5
Produktiv skog
Jordbruk

S+H

106

0

M

L

361

1 984

Ikke
Sum skog

Uprod skog

2 345

Annet

315

70

klassifisert
4

Totalt(daa)
2 840

Vei
Type
PlanlagtSkogsveg

Vegklasse
4

Vegnr
35

1 630

Informasjon
Modernisering vkl 4

1 630

Total

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

Lengde (m)

https://www.slf.dep.no/

-403-

Side 36 av 95

UTM sone 32

1648 - 1 - 19 Høgåsvegen/Libakkvegen

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

https://www.slf.dep.no/

-404-

Side 37 av 95

UTM sone 32

Modernisering vkl 3

Skogbruksplandata
Hogstklasser

Gran (m3)

Furu (m3)
0

Total

Lauv (m3)
0

Areal (daa)
0

0

Satskogdata
Aldersgruppe

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Yngre skog
Eldre skog

243
6 245

65
1 915

161
958

199
1 132

Total

6 487

1 979

1 119

1 331

AR5
Produktiv skog
Jordbruk

S+H

0

0

M

L

342

868

Ikke
Sum skog

Uprod skog

1 210

Annet

121

51

klassifisert
4

Totalt(daa)
1 386

Vei
Type
PlanlagtSkogsveg

Vegklasse
3

Vegnr
37

878

Informasjon
Modernisering vkl 3

878

Total

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

Lengde (m)

https://www.slf.dep.no/

-405-

Side 38 av 95

UTM sone 32

1648 - 1 - 20 Digrevegen

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

https://www.slf.dep.no/

-406-

Side 39 av 95

UTM sone 32

Nybygg og modernisering vkl 4

Skogbruksplandata
Hogstklasser

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Skog under forynging
Foryngelse og ungskog
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Hogstmoden skog

0
0
5 579
9 377
17 032

0
0
117
831
1 079

0
0
853
1 765
180

410
1 150
899
1 669
2 264

Total

31 988

2 027

2 798

6 393

Satskogdata
Aldersgruppe

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Yngre skog
Eldre skog

114
2 995

79
3 105

195
1 225

112
1 904

Total

3 109

3 184

1 420

2 016

AR5
Produktiv skog
Jordbruk

S+H

M

L

282

264

1 832

4 351

Ikke
Sum skog

Uprod skog

Annet

1 628

2 122

6 447

klassifisert
98

Totalt(daa)
10 577

Vei
Type
PlanlagtSkogsveg
PlanlagtSkogsveg

Vegklasse
4
4

Vegnr
42
0

4 245
3 661

Informasjon
Modernisering vkl 4
Nybygg vkl 4

7 906

Total

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

Lengde (m)

https://www.slf.dep.no/

-407-

Side 40 av 95

UTM sone 32

1648 - 1 - 21 Hindbjørgveien

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

https://www.slf.dep.no/

-408-

Side 41 av 95

UTM sone 32

Modernisering vkl 3

Skogbruksplandata
Hogstklasser

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Skog under forynging
Foryngelse og ungskog
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Hogstmoden skog

0
0
639
1 694
1 733

0
0
419
2 687
2 398

0
0
136
180
19

459
690
193
579
499

Total

4 066

5 504

335

2 420

Satskogdata
Aldersgruppe

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Yngre skog
Eldre skog

48
522

32
495

30
129

47
281

Total

570

527

159

328

AR5
Produktiv skog
Jordbruk

S+H

144

0

M

L

326

2 170

Ikke
Sum skog

Uprod skog

Annet

168

106

2 496

klassifisert
18

Totalt(daa)
2 932

Vei
Type
PlanlagtSkogsveg

Vegklasse
3

Vegnr
43

3 184

Informasjon
Modernisering vkl 3

3 184

Total

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

Lengde (m)

https://www.slf.dep.no/

-409-

Side 42 av 95

UTM sone 32

1648 - 1 - 22 Granvollveien

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

https://www.slf.dep.no/

-410-

Side 43 av 95

UTM sone 32

Modernisering vkl 4

Skogbruksplandata
Hogstklasser

Gran (m3)

Skog under forynging
Foryngelse og ungskog
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Hogstmoden skog

Total

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

0
0
1 660
7 442
6 189

0
0
4
991
902

0
0
191
323
39

22
598
189
712
469

15 291

1 897

553

1 989

Satskogdata
Aldersgruppe

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Yngre skog
Eldre skog

27
527

20
268

23
98

22
130

Total

554

287

121

152

AR5
Produktiv skog
Jordbruk
0

S+H

M

L

606

958

437

Ikke
Sum skog

Uprod skog

Annet

105

100

2 001

klassifisert
14

Totalt(daa)
2 221

Vei
Type
PlanlagtSkogsveg

Vegklasse
4

Vegnr
49

2 932

Informasjon
Modernisering vkl 4

2 932

Total

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

Lengde (m)

https://www.slf.dep.no/

-411-

Side 44 av 95

UTM sone 32

1648 - 1 - 23 Bakåsvegen

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

https://www.slf.dep.no/

-412-

Side 45 av 95

UTM sone 32

Ombygging til vkl 3

Skogbruksplandata
Hogstklasser

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Skog under forynging
Foryngelse og ungskog
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Hogstmoden skog

0
0
1 608
1 405
2 832

0
0
44
14
119

0
0
374
36
63

32
398
236
104
193

Total

5 844

177

474

962

Satskogdata
Aldersgruppe

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Yngre skog
Eldre skog

10
103

5
27

10
8

7
13

Total

114

32

18

20

AR5
Produktiv skog
Jordbruk
19

S+H

M

L

575

213

188

Ikke
Sum skog

Uprod skog

976

Annet

0

3

klassifisert

Totalt(daa)

1

998

Vei
Type
PlanlagtSkogsveg

Vegklasse
3

Vegnr

Lengde (m)
0

Ombygging til vkl 3

406

Total

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

406

Informasjon

https://www.slf.dep.no/

-413-

Side 46 av 95

UTM sone 32

1648 - 1 - 24 Røttumveien

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

https://www.slf.dep.no/

-414-

Side 47 av 95

UTM sone 32

Modernisering vkl 5

Skogbruksplandata
Hogstklasser

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Foryngelse og ungskog
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Hogstmoden skog

0
776
3 114
2 099

0
0
0
77

0
140
352
44

227
131
231
144

Total

5 989

77

536

733

Satskogdata
Aldersgruppe

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Yngre skog
Eldre skog

7
0

3
0

10
0

5
0

Total

7

3

10

5

AR5
Produktiv skog
Jordbruk
5

S+H
635

M
95

Ikke

L

Sum skog
0

Uprod skog

730

Annet

5

4

klassifisert

Totalt(daa)

4

748

Vei
Type
PlanlagtSkogsveg

Vegklasse
5

Vegnr
55

167

Informasjon
Modernisering vkl 5

167

Total

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

Lengde (m)

https://www.slf.dep.no/

-415-

Side 48 av 95

UTM sone 32

1648 - 1 - 25 Stormyrvegen

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

https://www.slf.dep.no/

-416-

Side 49 av 95

UTM sone 32

Modernisering vkl 4

Skogbruksplandata
Hogstklasser

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Foryngelse og ungskog
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Hogstmoden skog

0
1 639
2 234
310

0
186
315
23

0
204
87
0

184
320
225
29

Total

4 183

524

291

758

Satskogdata
Aldersgruppe

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Yngre skog
Eldre skog

10
331

8
158

9
72

9
90

Total

341

166

82

99

AR5
Produktiv skog
Jordbruk

S+H

M

L

127

137

270

371

Ikke
Sum skog

Uprod skog

778

Annet

33

39

klassifisert

Totalt(daa)

3

981

Vei
Type
PlanlagtSkogsveg

Vegklasse
4

Vegnr
59

1 094

Informasjon
Modernisering vkl 4

1 094

Total

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

Lengde (m)

https://www.slf.dep.no/

-417-

Side 50 av 95

UTM sone 32

1648 - 1 - 26 Stuebakkveien

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

https://www.slf.dep.no/

-418-

Side 51 av 95

UTM sone 32

Modernisering vkl 4

Skogbruksplandata
Hogstklasser

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Skog under forynging
Foryngelse og ungskog
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Hogstmoden skog

0
0
3 596
8 959
23 251

0
0
33
675
2 029

0
0
411
654
308

34
1 321
491
962
1 841

Total

35 807

2 737

1 372

4 648

Satskogdata
Aldersgruppe

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Yngre skog
Eldre skog

59
2 724

43
1 219

98
566

60
629

Total

2 782

1 262

664

689

AR5
Produktiv skog
Jordbruk
19

S+H

M

L

1 003

2 618

1 605

Ikke
Sum skog

Uprod skog

Annet

klassifisert

137

951

135

5 226

Totalt(daa)
6 468

Vei
Type
PlanlagtSkogsveg
PlanlagtSkogsveg

Vegklasse
4
4

Vegnr
49
60

1 898
2 234

Informasjon
Modernisering vkl 4
Modernisering vkl 4

4 132

Total

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

Lengde (m)

https://www.slf.dep.no/

-419-

Side 52 av 95

UTM sone 32

1648 - 1 - 27 Ravnåsvegen

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

https://www.slf.dep.no/

-420-

Side 53 av 95

UTM sone 32

Modernisering vkl 3

Skogbruksplandata
Hogstklasser

Gran (m3)

Skog under forynging
Foryngelse og ungskog
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Hogstmoden skog

Total

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

0
0
985
2 197
9 587

0
0
475
356
1 158

0
0
94
115
232

54
1 775
364
387
1 160

12 769

1 989

441

3 739

Satskogdata
Aldersgruppe

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Yngre skog
Eldre skog

37
1 407

19
635

31
309

31
399

Total

1 445

654

340

431

AR5
Produktiv skog
Jordbruk

S+H

406

6

M

L

542

2 594

Ikke
Sum skog

Uprod skog

Annet

815

223

3 142

klassifisert
45

Totalt(daa)
4 631

Vei
Type
PlanlagtSkogsveg

Vegklasse
3

Vegnr
61

2 260

Informasjon
Modernisering vkl 3

2 260

Total

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

Lengde (m)

https://www.slf.dep.no/

-421-

Side 54 av 95

UTM sone 32

1648 - 1 - 28 Bonesvegen

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

https://www.slf.dep.no/

-422-

Side 55 av 95

UTM sone 32

Modernisering vkl 3

Skogbruksplandata
Hogstklasser

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Foryngelse og ungskog
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Hogstmoden skog

0
838
983
2 282

0
8
123
104

0
303
152
155

416
122
84
138

Total

4 103

234

611

760

Satskogdata
Aldersgruppe

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Yngre skog
Eldre skog

4
10

1
3

2
1

2
1

Total

14

4

2

3

AR5
Produktiv skog
Jordbruk
0

S+H

M

L

528

218

17

Ikke
Sum skog

Uprod skog

762

Annet

0

1

klassifisert

Totalt(daa)

1

764

Vei
Type
PlanlagtSkogsveg

Vegklasse
3

Vegnr
64

381

Informasjon
Modernisering vkl 3

381

Total

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

Lengde (m)

https://www.slf.dep.no/

-423-

Side 56 av 95

UTM sone 32

1648 - 1 - 29 Håmmarvegen

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

https://www.slf.dep.no/

-424-

Side 57 av 95

UTM sone 32

Modernisering vkl 5

Skogbruksplandata
Hogstklasser

Gran (m3)

Skog under forynging
Foryngelse og ungskog
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Hogstmoden skog

Total

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

0
0
243
997
478

0
0
0
0
0

0
0
23
54
1

12
89
47
88
28

1 718

0

78

264

Satskogdata
Aldersgruppe

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Yngre skog
Eldre skog

70
271

38
127

114
57

39
62

Total

341

165

170

101

AR5
Produktiv skog
Jordbruk
32

S+H

M

L

113

204

17

Ikke
Sum skog

Uprod skog

334

Annet

27

23

klassifisert

Totalt(daa)

3

419

Vei
Type
PlanlagtSkogsveg

Vegklasse
5

Vegnr
72

835

Informasjon
Modernisering vkl 5

835

Total

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

Lengde (m)

https://www.slf.dep.no/

-425-

Side 58 av 95

UTM sone 32

1648 - 1 - 30 Tunnelvegen

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

https://www.slf.dep.no/

-426-

Side 59 av 95

UTM sone 32

Modernisering vkl 5

Skogbruksplandata
Hogstklasser

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Skog under forynging
Foryngelse og ungskog
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Hogstmoden skog

0
0
1 602
1 313
1 699

0
0
0
71
63

0
0
85
87
144

120
109
190
121
100

Total

4 614

134

316

640

Satskogdata
Aldersgruppe

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Yngre skog
Eldre skog

23
433

14
135

22
43

13
59

Total

456

149

65

72

AR5
Produktiv skog
Jordbruk
1

S+H
646

M
37

Ikke

L

Sum skog

26

Uprod skog

709

Annet

3

11

klassifisert

Totalt(daa)

2

725

Vei
Type
PlanlagtSkogsveg

Vegklasse
5

Vegnr
74

875

Informasjon
Modernisering vkl 5

875

Total

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

Lengde (m)

https://www.slf.dep.no/

-427-

Side 60 av 95

UTM sone 32

1648 - 1 - 31 Kjøldalsveien

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

https://www.slf.dep.no/

-428-

Side 61 av 95

UTM sone 32

Modernisering vkl 5

Skogbruksplandata
Hogstklasser

Gran (m3)

Foryngelse og ungskog
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Hogstmoden skog

Total

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

0
876
305
236

0
462
521
62

0
350
157
11

255
423
139
43

1 417

1 045

518

860

Satskogdata
Aldersgruppe

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Yngre skog
Eldre skog

30
169

31
218

43
124

23
122

Total

199

249

166

145

AR5
Produktiv skog
Jordbruk
407

S+H
42

M

L

510

379

Ikke
Sum skog

Uprod skog

931

39

Annet
129

klassifisert
14

Totalt(daa)
1 520

Vei
Type
PlanlagtSkogsveg
PlanlagtSkogsveg

Vegklasse
5
5

Vegnr
0
75

298
1 060

Informasjon
Modernisering vkl 5
Modernisering vkl 5

1 358

Total

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

Lengde (m)

https://www.slf.dep.no/

-429-

Side 62 av 95

UTM sone 32

1648 - 1 - 32 Moenvegen

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

https://www.slf.dep.no/

-430-

Side 63 av 95

UTM sone 32

Modernisering vkl 3

Skogbruksplandata
Hogstklasser

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Skog under forynging
Foryngelse og ungskog
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Hogstmoden skog

0
0
983
806
1 399

0
0
1 349
1 608
547

0
0
469
1 103
89

3
216
399
512
227

Total

3 188

3 504

1 662

1 357

Satskogdata
Aldersgruppe

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Yngre skog
Eldre skog

9
400

6
453

27
297

14
283

Total

409

460

323

297

AR5
Produktiv skog
Jordbruk

S+H

362

0

M

L

168

1 026

Ikke
Sum skog

Uprod skog

Annet

349

149

1 194

klassifisert
22

Totalt(daa)
2 075

Vei
Type
PlanlagtSkogsveg

Vegklasse
3

Vegnr
76

797

Informasjon
Modernisering vkl 3

797

Total

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

Lengde (m)

https://www.slf.dep.no/

-431-

Side 64 av 95

UTM sone 32

1648 - 1 - 33 Soknaveien

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

https://www.slf.dep.no/

-432-

Side 65 av 95

UTM sone 32

Modernisering vkl 4

Skogbruksplandata
Hogstklasser

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Skog under forynging
Foryngelse og ungskog
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Hogstmoden skog

0
0
1 622
1 247
1 029

0
0
0
26
171

0
0
392
42
133

4
87
252
79
76

Total

3 897

197

568

499

Satskogdata
Aldersgruppe

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Yngre skog
Eldre skog

11
162

5
58

9
13

5
25

Total

173

63

23

30

AR5
Produktiv skog
Jordbruk
0

S+H
450

M
44

Ikke

L

Sum skog

21

Uprod skog

515

Annet

7

0

klassifisert

Totalt(daa)

42

563

Vei
Type
PlanlagtSkogsveg

Vegklasse
4

Vegnr
78

1 330

Informasjon
Modernisering vkl 4

1 330

Total

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

Lengde (m)

https://www.slf.dep.no/

-433-

Side 66 av 95

UTM sone 32

1648 - 1 - 34 Tilsetvegen

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

https://www.slf.dep.no/

-434-

Side 67 av 95

UTM sone 32

Modernisering vkl 3

Skogbruksplandata
Hogstklasser

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Foryngelse og ungskog
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Hogstmoden skog

0
256
243
1 600

0
15
0
36

0
448
781
53

78
109
81
85

Total

2 099

51

1 283

353

Satskogdata
Aldersgruppe

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Yngre skog
Eldre skog

73
203

33
89

105
31

49
32

Total

276

122

137

81

AR5
Produktiv skog
Jordbruk
66

S+H
316

M
78

Ikke

L

Sum skog
0

Uprod skog

394

Annet

20

38

klassifisert

Totalt(daa)

27

545

Vei
Type
PlanlagtSkogsveg
PlanlagtSkogsveg
PlanlagtSkogsveg

Vegklasse
3
3
3

Vegnr
0
81
81

120
914
1 084

Informasjon
Modernisering vkl 3
Modernisering vkl 3
Modernisering vkl 3

2 118

Total

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

Lengde (m)

https://www.slf.dep.no/

-435-

Side 68 av 95

UTM sone 32

1648 - 1 - 35 ingen navn

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

https://www.slf.dep.no/

-436-

Side 69 av 95

UTM sone 32

Ombygging til vkl 4

Skogbruksplandata
Hogstklasser

Gran (m3)

Skog under forynging
Foryngelse og ungskog
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Hogstmoden skog

Total

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

0
0
872
213
429

0
0
9
141
375

0
0
91
11
6

1
393
109
40
104

1 513

525

109

647

Satskogdata
Aldersgruppe

Gran (m3)

Yngre skog
Eldre skog

Total

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

13
97

12
84

14
28

11
46

110

96

42

57

AR5
Produktiv skog
Jordbruk
41

S+H

M

L

159

367

103

Ikke
Sum skog

Uprod skog

628

Annet

66

8

klassifisert

Totalt(daa)

5

747

Vei
Type
PlanlagtSkogsveg

Vegklasse
4

Vegnr
82

392

Informasjon
Ombygging til vkl 4

392

Total

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

Lengde (m)

https://www.slf.dep.no/

-437-

Side 70 av 95

UTM sone 32

1648 - 1 - 36 Hovsmoen og forlengelse

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

https://www.slf.dep.no/

-438-

Side 71 av 95

UTM sone 32

Modernisering vkl 3

Skogbruksplandata
Hogstklasser

Gran (m3)

Skog under forynging
Foryngelse og ungskog
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Hogstmoden skog

Total

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

0
0
1 655
3 136
8 919

0
0
20
452
427

0
0
257
229
23

34
528
272
315
504

13 710

899

509

1 653

Satskogdata
Aldersgruppe

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Yngre skog
Eldre skog

58
337

37
135

73
60

36
62

Total

394

172

133

98

AR5
Produktiv skog
Jordbruk

S+H

M

168

487

1 000

Ikke

L

Sum skog

80

Uprod skog

1 568

Annet

114

96

klassifisert
18

Totalt(daa)
1 964

Vei
Type
PlanlagtSkogsveg
PlanlagtSkogsveg

Vegklasse
3
4

Vegnr
84
0

1 631
1 611

Informasjon
Modernisering vkl 3
Ombygging til vkl 4

3 242

Total

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

Lengde (m)

https://www.slf.dep.no/

-439-

Side 72 av 95

UTM sone 32

1648 - 1 - 37 Nordløkken

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

https://www.slf.dep.no/

-440-

Side 73 av 95

UTM sone 32

Modernisering og nybygg vkl 4

Skogbruksplandata
Hogstklasser

Gran (m3)

Skog under forynging
Foryngelse og ungskog
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Hogstmoden skog

Total

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

0
0
1 757
2 220
9 963

0
0
13
74
264

0
0
1 201
689
680

53
698
412
242
631

13 940

350

2 570

2 036

Satskogdata
Aldersgruppe

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Yngre skog
Eldre skog

69
144

39
61

128
40

52
32

Total

212

100

167

84

AR5
Produktiv skog
Jordbruk

S+H

M

L

283

599

1 097

335

Ikke
Sum skog

Uprod skog

2 030

55

Annet
105

klassifisert
8

Totalt(daa)
2 481

Vei
Type
PlanlagtSkogsveg
PlanlagtSkogsveg

Vegklasse
4
4

Vegnr
89
0

1 361
1 907

Informasjon
Modernisering vkl 4
Nybygg vkl 4

3 268

Total

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

Lengde (m)

https://www.slf.dep.no/

-441-

Side 74 av 95

UTM sone 32

1648 - 1 - 38 Sammenkobling Hindbjørg/Hindsverk

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

https://www.slf.dep.no/

-442-

Side 75 av 95

UTM sone 32

Nybygg vkl 3

Skogbruksplandata
Hogstklasser

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Skog under forynging
Foryngelse og ungskog
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Hogstmoden skog

0
0
245
2 717
3 900

0
0
22
962
927

0
0
34
14
10

34
431
60
501
619

Total

6 862

1 911

57

1 645

Satskogdata
Aldersgruppe

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Yngre skog
Eldre skog

3
546

1
367

5
213

2
257

Total

550

369

218

259

AR5
Produktiv skog
Jordbruk

S+H

5

0

M

L

305

1 303

Ikke
Sum skog

Uprod skog

Annet

267

203

1 609

klassifisert
0

Totalt(daa)
2 084

Vei
Type
PlanlagtSkogsveg

Vegklasse
3

Vegnr

Lengde (m)
0

Nybygg vkl 3

1 295

Total

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

1 295

Informasjon

https://www.slf.dep.no/

-443-

Side 76 av 95

UTM sone 32

1648 - 1 - 39 Gamle kongsveg til hogstret

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

https://www.slf.dep.no/

-444-

Side 77 av 95

UTM sone 32

Nybygg vkl 3

Skogbruksplandata
Hogstklasser

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Skog under forynging
Foryngelse og ungskog
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Hogstmoden skog

0
0
580
1 195
4 190

0
0
95
354
896

0
0
93
59
101

71
332
120
196
434

Total

5 966

1 345

254

1 154

Satskogdata
Aldersgruppe

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Yngre skog
Eldre skog

43
223

11
100

58
53

36
55

Total

265

111

111

91

AR5
Produktiv skog
Jordbruk

S+H

67

0

M

L

340

873

Ikke
Sum skog

Uprod skog

1 213

Annet

24

5

klassifisert
0

Totalt(daa)
1 310

Vei
Type
PlanlagtSkogsveg

Vegklasse
3

Vegnr

Lengde (m)
0

Nybygg vkl 3

960

Total

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

960

Informasjon

https://www.slf.dep.no/

-445-

Side 78 av 95

UTM sone 32

1648 - 1 - 40 Malumvegen

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

https://www.slf.dep.no/

-446-

Side 79 av 95

UTM sone 32

Nybygg vkl 4

Skogbruksplandata
Hogstklasser

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Skog under forynging
Foryngelse og ungskog
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Hogstmoden skog

0
0
8 740
17 351
25 065

0
0
58
283
207

0
0
2 072
1 507
1 377

48
1 212
1 708
2 237
2 548

Total

51 156

549

4 956

7 752

Satskogdata
Aldersgruppe

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Yngre skog
Eldre skog

70
3 749

51
2 705

116
1 257

72
1 454

Total

3 820

2 756

1 372

1 526

AR5
Produktiv skog
Jordbruk

S+H

M

L

255

972

3 190

3 813

Ikke
Sum skog

Uprod skog

Annet

1 109

1 551

7 974

klassifisert
47

Totalt(daa)
10 936

Vei
Type
PlanlagtSkogsveg
PlanlagtSkogsveg

Vegklasse
4
4

Vegnr

Lengde (m)
0
0

Nybygg vkl 4
Nybygg vkl 4

7 919

Total

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

880
7 039

Informasjon

https://www.slf.dep.no/

-447-

Side 80 av 95

UTM sone 32

1648 - 1 - 41 Tavlevegen

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

https://www.slf.dep.no/

-448-

Side 81 av 95

UTM sone 32

Nybygg vkl 4

Skogbruksplandata
Hogstklasser

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Skog under forynging
Foryngelse og ungskog
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Hogstmoden skog

0
0
2 826
6 028
18 145

0
0
128
170
399

0
0
435
412
757

112
596
534
677
2 020

Total

26 999

696

1 604

3 940

Satskogdata
Aldersgruppe

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Yngre skog
Eldre skog

34
1 737

23
1 287

72
689

45
679

Total

1 771

1 310

761

724

AR5
Produktiv skog
Jordbruk
94

S+H

M

L

130

1 695

2 213

Ikke
Sum skog

Uprod skog

Annet

klassifisert

507

1 209

103

4 038

Totalt(daa)
5 951

Vei
Type
PlanlagtSkogsveg

Vegklasse
4

Vegnr

Lengde (m)
0

Nybygg vkl 4

2 008

Total

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

2 008

Informasjon

https://www.slf.dep.no/

-449-

Side 82 av 95

UTM sone 32

1648 - 1 - 43 Høydalsvegen

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

https://www.slf.dep.no/

-450-

Side 83 av 95

UTM sone 32

Nybygg vkl 4

Skogbruksplandata
Hogstklasser

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Skog under forynging
Foryngelse og ungskog
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Hogstmoden skog

0
0
4 448
15 387
9 992

0
0
588
1 458
260

0
0
797
1 413
86

39
348
765
1 767
742

Total

29 827

2 306

2 296

3 661

Satskogdata
Aldersgruppe

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Yngre skog
Eldre skog

106
1 332

74
904

223
383

91
474

Total

1 438

978

606

565

AR5
Produktiv skog
Jordbruk

S+H

M

L

443

984

1 583

1 083

Ikke
Sum skog

Uprod skog

Annet

398

557

3 650

klassifisert
18

Totalt(daa)
5 066

Vei
Type
PlanlagtSkogsveg

Vegklasse
4

Vegnr

Lengde (m)
0

Nybygg vkl 4

3 706

Total

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

3 706

Informasjon

https://www.slf.dep.no/

-451-

Side 84 av 95

UTM sone 32

1648 - 1 - 44 ingen navn

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

https://www.slf.dep.no/

-452-

Side 85 av 95

UTM sone 32

Nybygg vkl 3

Skogbruksplandata
Hogstklasser

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Skog under forynging
Foryngelse og ungskog
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Hogstmoden skog

0
0
1 149
3 421
13 406

0
0
120
1 036
1 600

0
0
77
85
565

40
696
240
534
1 867

Total

17 975

2 757

728

3 377

Satskogdata
Aldersgruppe

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Yngre skog
Eldre skog

4
2 877

5
3 068

8
2 100

7
1 964

Total

2 880

3 073

2 108

1 971

AR5
Produktiv skog
Jordbruk

S+H

16

0

M

L

187

3 297

Ikke
Sum skog

Uprod skog

Annet

1 780

1 307

3 483

klassifisert
28

Totalt(daa)
6 614

Vei
Type
PlanlagtSkogsveg

Vegklasse
3

Vegnr

Lengde (m)
0

Nybygg vkl 3

6 062

Total

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

6 062

Informasjon

https://www.slf.dep.no/

-453-

Side 86 av 95

UTM sone 32

1648 - 1 - 45 Åkerlivegen

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

https://www.slf.dep.no/

-454-

Side 87 av 95

UTM sone 32

Nybygg vkl 3

Skogbruksplandata
Hogstklasser

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Skog under forynging
Foryngelse og ungskog
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Hogstmoden skog

0
0
379
4 268
2 557

0
0
353
5 702
13 453

0
0
141
1 277
114

115
178
199
1 295
1 191

Total

7 204

19 507

1 531

2 978

Satskogdata
Aldersgruppe

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Yngre skog
Eldre skog

4
533

4
645

11
253

5
242

Total

537

649

264

248

AR5
Produktiv skog
Jordbruk
91

S+H

M

L

427

1 835

618

Ikke
Sum skog

Uprod skog

Annet

267

294

2 880

klassifisert
6

Totalt(daa)
3 539

Vei
Type
PlanlagtSkogsveg

Vegklasse
3

Vegnr

Lengde (m)
0

Nybygg vkl 3

2 701

Total

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

2 701

Informasjon

https://www.slf.dep.no/

-455-

Side 88 av 95

UTM sone 32

1648 - 1 - 46 Snøanvegen

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

https://www.slf.dep.no/

-456-

Side 89 av 95

UTM sone 32

Nybygg vkl 4

Skogbruksplandata
Hogstklasser

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Skog under forynging
Foryngelse og ungskog
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Hogstmoden skog

0
0
802
7 910
23 204

0
0
64
2 064
1 057

0
0
69
536
14

255
115
174
1 161
1 758

Total

31 916

3 184

619

3 463

Satskogdata
Aldersgruppe

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Yngre skog
Eldre skog

53
1 869

34
1 638

123
1 059

81
1 034

Total

1 921

1 672

1 182

1 115

AR5
Produktiv skog
Jordbruk
13

S+H

M

L

235

1 058

2 115

Ikke
Sum skog

Uprod skog

Annet

1 035

1 647

3 408

klassifisert
5

Totalt(daa)
6 108

Vei
Type
PlanlagtSkogsveg

Vegklasse
4

Vegnr

Lengde (m)
0

Nybygg vkl 4

4 062

Total

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

4 062

Informasjon

https://www.slf.dep.no/

-457-

Side 90 av 95

UTM sone 32

1648 - 1 - 47 Sørlykkja til Stensås

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

https://www.slf.dep.no/

-458-

Side 91 av 95

UTM sone 32

Nybygg vkl 3

Skogbruksplandata
Hogstklasser

Gran (m3)

Foryngelse og ungskog
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Hogstmoden skog

Total

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

0
2 488
2 849
8 491

0
444
949
4 831

0
240
96
94

456
597
452
1 569

13 827

6 223

430

3 075

Satskogdata
Aldersgruppe

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Yngre skog
Eldre skog

10
829

23
1 146

15
387

15
465

Total

840

1 170

402

480

AR5
Produktiv skog
Jordbruk
95

S+H

M

L

103

1 648

1 297

Ikke
Sum skog

Uprod skog

Annet

408

578

3 048

klassifisert
35

Totalt(daa)
4 165

Vei
Type
PlanlagtSkogsveg

Vegklasse
3

Vegnr

Lengde (m)
0

Nybygg vkl 3

3 576

Total

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

3 576

Informasjon

https://www.slf.dep.no/

-459-

Side 92 av 95

UTM sone 32

1648 - 1 - 95

Skogbruksplandata
Hogstklasser

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Skog under forynging
Foryngelse og ungskog
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Hogstmoden skog

60
3
144 478
240 065
403 334

0
0
18 548
74 738
109 719

297
0
35 293
71 745
21 969

5 512
30 960
30 322
41 831
47 653

Total

787 940

203 006

129 304

156 278

Satskogdata
Aldersgruppe

Gran (m3)

Furu (m3)

Lauv (m3)

Areal (daa)

Yngre skog
Eldre skog

13 337
206 389

7 917
131 779

16 982
58 289

10 059
75 367

Total

219 726

139 696

75 271

85 425

AR5
Produktiv skog
Jordbruk
33 945

S+H
39 411

M
68 631

L
85 550

Ikke
Sum skog
193 592

Uprod skog
39 375

Annet
58 629

klassifisert
13 801

Totalt(daa)
339 342

Vei
Ingen forslag

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

https://www.slf.dep.no/

-460-

Side 93 av 95

UTM sone 32

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

https://www.slf.dep.no/

-461-

Side 94 av 95

UTM sone 32

Utskriftsdato: 13 . juni 2013 (9e1ecc )

https://www.slf.dep.no/

-462-

Side 95 av 95

TABELL 1: EKSISTERENDE VEGER
VBASE
KOM
M
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648

VTYP VNR PARS VEGNAVN
S
1
1 Bjønnsplassvegen
S
2
1 Langdalsveien
S
3
1 Vagnildsæterveien
S
4
1 Engan - Singsås
S
5
1 Tågåmovegen
S
6
1 Granmoveien
S
6
2 Rævegen
S
6
1 Vollvegen
S
7
1 Hultvegen
S
8
1 Holsjøvegen
S
9
1 Sætermarkvegen
S
10
1 Østhusvollvegen
S
11
1 Dragåsvegen
S
12
1 Vinsnesvollvegen
S
13
1 Gunhildsøyvegen
S
14
1 Bonesvollvegen
S
15
1 Åsmoveien
S
16
1 Veltveien
S
16
2 Finnskjeggvollveien
S
17
1 Hølateigvegen
18
1 Økdalsvegen
S
19
1 Trøssmyrvegen
S
20
1 Stensåsvegen
S
21
1 Hendalsveien
S
22
1 Huggåsvegen
S
23
1 Haugamarkveien
S
24
1 Lyset/ Kvernvoll (til Lyset)
S
25
1 Morkenveien
S
26
1 Storvollvegen
S
27
1 Storåsveien
S
28
1 Hindsverkveien
S
29
1 Hovstadvegen
S
30
1 Rødsvegen
S
31
1 Forsethvegen
S
32
1 Gamle kongsvei
S
33
1 Måssåtjønnvegen
S
34
1 Gammelvollvegen
S
35
1 Ringåveien
S
36
1 Reitenveien
S
37
1 Høgåsvegen/Libakkvegen
S
38
1 Foroddveien
S
39
1 Nordlivegen
S
41
1 Klokkerhaugveien
S
42
1 Digrevegen
S
43
1 Hindbjørgveien
S
44
1 Fordalsveien
S
45
1 Prestvollveien
S
46
1 Kvernbergveien
S
46
2 Kvernbergveien
S
46
3 Kvernbergveien
S
46
4 Kvernbergveien
S
47
1 Hustøftvegen
S
48
1 Lianvegen
S
49
1 Granvollveien
S
49
2 Blomåsvegen
S
49
4 Mellombergvegen
S
50
1 Haukåsvegen
S
52
1 Skainvegen (gårdsvei)
S
53
1 Bakåsvegen
S
55
1 Røttumveien

VKL LBOM BRU
3
4
4
3
X
3
X
4
4
X
4
3
4
X
4
4
3
4
3
4
X
3
3
X
3
X
3
4
3
4
4
3
3
3
5
4
4
3
4
4
3
5
4
4
4
3
4
4
3
4
3
4
4
4
4
4
4
3

X

X
X

4
4
4
3
4
4
4

-463-

LENGDE
9659
792
3767
7186
750
1268
1079
721
1332
9056
1447
751
2019
2114
1275
1957
1323
1323
1323
2723
500
3126
4909
5129
4512
1309
4422
822
1711
6852
1949
669
1990
5614
478
1579
3984
1633
876
1928
4100
1964
219
4309
3304
6089
1899
6609
6346
2351
478
1075
3232
3785
2931
241
1432
155
301
167

BÅR
1983
1980
1980
1980
1989
1999
1990
1980
1988
1980
1990
1986
1990
1981
1980
1987
1980
1992
1985
1986
1985
1988
1980
1993
1980
1992
1991
1980
1980
1991
1980
1968
1979
1980
1982
1985
1989
1986
1985
1980
1980
1984
1980
1980
1982
1984
1984
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1982
1993
1990
1981
1980
1980
1993

1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
2749
1648
1648
1648
1648

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

56
57
58
58
58
59
60
61
62
63
64
65
66
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
75
76
77
78
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Kleivveien
Sandåveien
Malumvegen (Osøy - Malma)
Sagberget
Åstjønna
Stormyrvegen
Stuebakkveien
Ravnåsvegen
Sjulongvegen
Væraveien
Bonesvegen
Refsethvegen
Høstvollveien
Høydalsveien
Kvernvassvegen
Garlivegen
Soknes - Flatreit
Furukollvegen
Skålvollvegen
Håmmarvegen
Lakketariusvegen
Tunnelvegen
Kjøldalsveien
Kjøldalsveien
Moenvegen
Hanshus - Sætervegen
Soknaveien
Tilderåsen
Fossevegen
Brandhaugveien
Folstad
Gamle kongevei/Hovsmoen
Ulvstuhaugen
Åkerlivegen
Tjønnan
Bjørgan
Nordløkken
Tovmoen
Finnhaugan
Kvasshyllvegen
Talsnes
Soknes Øverøien

4
4
3
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
3
4
4
3
5
3
5
4
4
3
4
3
4
4
4
5
4
4
4
3
3
4
3
3
5
4
3

124
249
1399

X

X

X

X

X
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1104
915
2873
5735
1306
380
5460
476
2537
3523
1397
2827
585
547
156
424
1012
208
806
478
1326
2814
2044
391
289
2377
1737
1378
1330
1006
1372
2749
1385
930
1431

1980
1982
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1985
1980
1980
1996
1990
1980
1980
1992
1980
1993
1986
1980
1996
1980
1980
1991
1980
2001
2002
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980

TABELL 2: Resultattabell tiltak
PROSJEKTID

TILT.NR

TILT
TYP

VEG
KOM TYP SVNR PAR VEGNAVN

1648001
1648001
1648001
1648002
1648002
1648003
1648004
1648005
1648006
1648006
1648007
1648007
1648007
1648008
1648009
1648010
1648011
1648011
1648011
1648011
1648011
1648012
1648013
1648014
1648015
1648016
1648017
1648018
1648019
1648020
1648020
1648021
1648022
1648023
1648024
1648025
1648026
1648027
1648028
1648029
1648030
1648031
1648032
1648033
1648034
1648035
1648036
1648036
1648037
1648037
1648038
1648039
1648040
1648040
1648041
1648043
1648044
1648045
1648046
1648047

Mod
Omb
Mod
Mod
Ny
Mod
Mod
Mod
Omb
Ny
Mod
Mod
Ny
Mod
Mod
Mod
Mod
Mod
Ny
Ny
Ny
Mod
Mod
Mod
Mod
Mod
Mod
Mod
Mod
Mod
Ny
Mod
Mod
Omb
Mod
Mod
Mod
Mod
Mod
Mod
Mod
Mod
Mod
Mod
Mod
Omb
Mod
Omb
Mod
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny

1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

5
5
5
7
9
10
11
14
14-2
17
17-2
17-2
21
22
26
27
27
27-2
27-3
27-4
28
29
30
31
33
34
35
37
42
42-2
43
49
53
55
59
60
61
64
72
74
75
76
78
81
82
84
84
89
89-2
32
58-2
58-3
66-3
86-2

Tågåmovegen
Tågåmovegen
Tågåmovegen
Hultveien
Sammenkobling 7 og 46
Sætermarkveien
Østhusvollvegen
Dragåsvegen
Bonesvollvegen
Bonesvollvegen
Haukdalsveien (Brandhaugveien)
Haukdalsveien (Brandhaugveien)
Haukdalsveien
Hendalen
Hugåsvegen
Storvollvegen
Sidearm Gammelsæterliin
Storåsveien
Storåsvegen
Storåsvegen
Storåsvegen
Hindsverkveien
Hovstadvegen
Rødsvegen
Forsethvegen
Måssåtjønnvegen
Gammelvollvegen
Ringåveien
Høgåsvegen/Libakkvegen
Digrevegen
Digrevegen
Hindbjørgveien
Granvollveien
Bakåsvegen
Røttumveien
Stormyrvegen
Stuebakkveien
Ravnåsvegen
Bonesvegen
Håmmarvegen
Tunnelvegen
Kjøldalsveien
Moenvegen
Soknaveien
Tilsetvegen
Hovsmoen
Forlengelse
Nordløkken
Nordløkken
Sammenkobling Hindbjørg/Hindsverk
Gamle kongsveg til hogstret
Malumvegen
Malumvegen
Tavlevegen
Høydalsvegen
Åkerlivegen
Snøanvegen
Sørlykkja til Stensås

RESSURSER
PROD
VKL DAA
3
3
3
3
3
4
4
3
3
3
3
3
4
4
5
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
3
4
4
3
4
3
5
4
4
3
3
5
5
5
3
4
3
4
3
4
4
4
3
3
4
4
4
4
3
3
4
3

2891

ØKONOMI

KBM 4/5 KBM 3 LENGD KOSTNAD
20123

1308

2988

11365

813

2299
1102
1727

7214
2971
8112

547
512
223

3530

33223

830

1898

8316

2136

2379
2852
2466

14228
4296
9320

620
6110
1906

10801

62176 13835

2097
902
1491
1407
2153
923
768
2019
2583
1094
1413
665
1596
5097
3382
1710
5041
831
2169
1123
806
1940
607
1980
3180
1587
3974
1631
878
4246
3661
3186
2933
406
167
884
4134
2260
381
835
876
1061
797
1330
2000
392
1631
1611
1362
1907

838 800
451 000
596 400
562 800
1 722 400
369 200
307 200
807 600
1 291 500
875 200
565 200
266 000
1 276 800
2 038 800
1352800
684 000
2016400
332 400
1 735 200
898 400
644 800
776 000
242 800
792 000
1 272 000
634 800
1 589 600
652 400
351 200
1 698 400
2 928 800
1 274 400
1 173 200
203 000
66 800
353 600
1 653 600
904 000
152 400
334 000
350 400
424 400
318 800
532 000
800 000
196 000
652 400
805 500
544 800
1 525 600

3683
967
1946
3205
3227
4097
2680
1331

12022
8640
6919
14766
9554
19244
12070
8160

2465
842
1901
2148
3102
8481
662
308

8409

34419

5889

2748
2141
982
738
857
5337
4170
763
365
712
1005
1654
529
434
704

9529
16319
4500
5290
3371
38857
15340
3497
1746
3714
1511
5213
2693
2171
1339

1138
1711
1667
786
1843
3731
1516
851
351
1639
1399
2347
1632
377
906

1751

13406

1770

2120

12726

1875

1904
1245

9419
6958

271
720

1295
960

1036000

9278

49360

8919

7039
880

5631200

4664
4226
5348
3226
4578
3555

27766
29333
25408
27158
37742
19095

3011
5216
1278
740
953
2965

2008
3706
6062
2700
4062
3576

1606400
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768 000
704 000
2 964 800

4849600
2 160 000

3249600
2 860 800

KR/M3

88
188
48
88
97
64

202
137
130
61

74
54
26
90
75
50
57
51
41
115
119
65
33
11
68
39
54
35
159
65
146
42
123
314
87
96
142

107
100
109
52
86
182
77
84
130

Hovedplan for skogsveger i Midtre Gauldal
Forslag til tiltak

Modernisering
Nybygging

Ombygging

Eksisterende veg

Offentlig og privat veg
Skogsbilveg

V
U
43

V
U
24

V
U
34

INFORMASJ

Dekningsområde

V
U
10

Beskrivelse tiltak

V
U
17

V
U
46

VU
U
V
30

33

V
U
22

V
U

V
U
29

7

V
U
35

V
U

V
U
14

11

V
U
26

V
U
39

V
U
28

V
U
23

V
U
40

V
U
9

37

V
U
20

V
U
5

V
U
38

V
U
18

V
U
6

36

2

12

V
U
V
U

V
U

V
U

V
U
21

V
U
19

V
U
41

V
U
8

V
U
13

V
U
27

V
U
44

V
U
45

V
U
25

V
U
0

V
U
15

V
U
31

V
U
16

V
U
3

V
U
47

V
U
4

V
U
1

V
U
32

1 Mod
1 Omb
1 Mod
2 Mod
2 Ny
3 Mod
4 Mod
5 Mod
6 Omb
6 Ny
7 Mod
7 Ny
8 Mod
9 Mod
10 Mod
11 Mod
11 Mod
11 Ny
11 Ny
11 Ny
12 Mod
13 Mod
14 Mod
15 Mod
16 Mod
17 Mod
18 Mod
19 Mod
20 Mod
20 Ny
21 Mod
22 Mod
23 Omb
24 Mod
25 Mod
26 Mod
27 Mod
28 Mod
29 Mod
30 Mod
31 Mod
32 Mod
33 Mod
34 Mod
35 Omb
36 Mod
36 Omb
37 Mod
37 Ny
38 Ny
39 Ny
40 Ny
40 Ny
41 Ny
43 Ny
44 Ny
45 Ny
46 Ny
47 Ny

1:65 000
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Tilskudd til Foryngelsesprosjekt - skogbruk 2016

Dokumenter i saken:
1 S Tilskudd til Foryngelsesprosjekt - skogbruk 2016

Ingress
Foryngelse av skog er en viktig del av skogbruket. Det er her grunnlaget for fremtidig produksjon
på arealene legges. Gjennom å sikre en optimal foryngelse, tilpasset de ulike arealene, kan dette gi
store verdier for skogeieren. Kommunen ønsker gjennom et prosjekt å skaffe seg oversikt over
tilstanden på foryngelsen. Dette skal skje ved markbefaringer på hogstfelt som er avvirket
kalenderåret 2013.
Saksopplysninger
Midtre Gauldal kommune har gjennom flere år hatt stort fokus på foryngelse og stell av ungskog i
tilskudds-strategien for NMSK- midler. Det har gjennom dette vært gjennomført flere prosjekter
med oppsøkende virksomhet i forbindelse med etterslep av ungskogpleie. Denne oppsøkende
virksomheten har vær viktig i forhold til å skaffe seg en oversikt over behov, samt å komme i
kontakt med skogeiere. Skogeierkontakten har vist seg veldig nyttig i slike prosjekter for å kunne få
informert faglig om ulike tema.
Midtre Gauldal kommune ønsker nå å gjennomføre et lignende prosjekt innenfor foryngelse.
Foryngelse med tilstrekkelig plantetall er viktig for å sikre optimal produksjon i tiden etter
avvirkning. I tillegg er det i dag stort fokus på karbonbinding i forbindelse med ungskogens vekst.
Det er derfor viktig at plantingen blir gjennomført med et antall pr daa som både gir god
produksjon, og som samtidig bidrar til CO2 binding.
For å kunne gå videre med dette informasjonsarbeidet til skogeier må kommunen ha en oversikt
over foryngelsen slik den er i dag. Det er derfor ønskelig å komme i gang med et prosjekt der alle
avvirkninger i ett bestemt kalenderår blir markbefarte for å si noe om tilstanden til foryngelsen.
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Midtre Gauldal kommune har derfor valgt å se på avvirkningene gjort i 2013. Dette fordi dette
årstallet sammenfaller med skogeiers frist for foryngelse som er satt til 3 år.
Det er i et uttrekk for 2013 avklart at det er ca. 100 foryngelsesfelt som skal befares. Dette vil bli
utført i løpet av sommeren 2016.
Prosjektet har en beregnet kostnad på ca. 250.000,- kroner.
Utgifter
Lønn, sosiale utg.
Kjøring
Utstyr
Kontorlokaler
Diverse utgifter
Sum

125.000,60.000,10.000,30.000,25.000,250.000,-

Finansiering
NMSK – midler
Midtre Gauldal kommune
Sum

215.000,30.000,250.000,-

Det er etter planen et prosjekt som skal avsluttes i 2016, men det kan være aktuelt å videreføre det
ut 2017 hvis en ser nødvendigheten av dette.
Vurdering
Foryngelsen av skogen etter avvirkning er lovpålagt skogeier. Det er gjennom foryngelsen en legger
grunnlaget for arealenes produksjon etter avvirkningen. Foryngelsen er også viktig for å sikre
skogens optimale fangst av CO2. Selv om feltet er lovmessig godt nok forynget er ikke dette det
samme som at feltet er optimalt forynget i forhold til produksjon og CO2-binding. Det er derfor
viktig at skogeiere blir informert om hvordan den mest optimale foryngelsen på de ulike bonitetene
skal gjennomføres.
For å kunne komme med faglige råd til skogeiere er kommunen avhengig av at en skaffer seg
nødvendig informasjon om foryngelsesfeltene. Dette kan kun gjøres gjennom befaringer på de
enkelte feltene. De ulike feltene skal registreres og danne et grunnlag for videre oppsøkende
virksomhet mot skogeiere der det er behov for faglig oppfølging.
Kostnaden med prosjektet er satt til å være om lag 250.000,- kroner. Av dette skal Lønnsutgifter og
kjøring samt noe utstyr dekkes av NMSK – midler. Dette er stipulert til ca. 190.000,- kroner. Midtre
Gauldal kommune har gjenstående NMSK- midler på 4 prosjekter bevilget i 2011 og 2013. Dette er
både restmidler fra avsluttede prosjekter og prosjekter som ikke vil bli realiserte innen den nærmeste
tiden. Rådmannen mener derfor at det er grunnlag for å omdisponere disse midlene til
Foryngelsesprosjektet. Siden disse 4 prosjektene også er avsatt til oppsøkende virksomhet, men da
inne et annet felt innen skogbruket, anser rådmannen dette som en god løsning. Samlet er det på
disse prosjektene en gjenstående rest på 263.984,- kroner.
Det er vanskelig å treffe helt eksakt på lønnskostnadene, og spesielt på kjøring i et slikt prosjekt.
Oppsøkende virksomhet i en kommune på størrelse med Midtre Gauldal tilsier mye bilkjøring.
Rådmannen vil derfor legge inn en sikkerhet på størrelsen på tilskuddsbeløpet til prosjektet. Det
foreslås derfor at det settes av 250.000,- kroner til dette prosjektet.
Prosjektet legger vekt på å skaffe oversikt over tilstanden på foryngelsen i kommunen, og gjennom
dette øke produksjonen på avvirkede arealer. Gjennom dette mener rådmannen at prosjektet fyller §
8 fjerde ledd i Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtilskudd i skogbruket.

-468-

Økonomiske konsekvense
Saken har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtilskudd i skogbruket § 8 innvilger Midtre
Gauldal kommune tilskudd på 250.000,- kroner til «Foryngelsesprosjekt – 2016»
Midtre Gauldal kommune ber Fylkesmannen trekke inn midlene fra prosjektene 1648-2011-16927,
1648-2011-16961, 1648-2013-25681 og 1648-2013-26561 samlet beløp på 263.984,- og
omdisponere 250.000,- av disse i nytt prosjekt «Foryngelsesprosjekt 2016».
Prosjektet skal avsluttes innen 31.12.2017
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Søknad om deling av gården Kosberggrind gbnr 262/2, 4 og 5, og 258/15 etter
jordlovens § 12
Dokumenter
i saken:
1
I

2

Søknad om deling/rekvisisjon av
Brit Oline og
oppmålingsforretning - fradeling av Jon
grunneiendom - gbnr 262/2 og
Kosberggrind
258/15 - rekvirent Brit Oline og Jon
Kosberggrind
Søknad om deling av gården
Kosberggrind gbnr 262/2 og 258/15
etter jordlovens § 12

S

Vedlegg
1

Gårdskart - 1:10000

2

Gårdskart - 1:15000

3

Søknad om deling/rekvisisjon av
oppmålingsforretning - fradeling av
grunneiendom - gbnr 262/2 og
258/15 - rekvirent Brit Oline og Jon
Kosberggrind

Saksopplysninger
Det søkes om samtykke til deling av landbrukseiendommen Kosberggrind. Eiendommen består av følgende
gbnr - 262/2,4 og 5 og 258/15, og har totalt 1898 dekar. Eiendommen har 7 parseller. 4 av dem ligger ved
gårdstunet og 3 ligger lenger inne i Fordalen. Eiendommen har boligbebyggelse som ligger inntil bygdevegen
Forsetmo – Fordalen. Bebyggelsen består av våningshus, jaktbu/hytte og noen eldre seterbygninger.
Driftsbygningen er revet. Det er ikke drevet selvstendig jordbruksdrift på eiendommen på mange år.
Jordbruksarealene har vært bortleid. Eiendommen har seter med bruksretter i Nekjådal statsallmenning.
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Delingen innebærer at eiendommen opphører som selvstendig landbrukseiendom. Eiendommen ligger i sone
4 på kommuneplanen arealdel. Dette innebærer at det kan tillates spredt bolig- og fritidsbebyggelse.
Arealene fordeler seg slik i arealklassifiseringskartet AR5:
Fulldyrka jord
Innmarksbeite
Produktiv skog
Uproduktiv skog
Myr
Åpen jorddekt fastmark
Bebygd
Ikke klassifisert, fjell
Sum

31 dekar
37 dekar
175 dekar
115 dekar
15 dekar
22 dekar
2 dekar
1501 dekar
1898 dekar

Eierne ønsker å dele opp hele gården slik at bolighuset blir egen selvstendig boligeiendom, og slik at
landbruksressursene blir solgt til 2 naboeiendommer. Dette er tenkt gjort slik:
Eierne ønsker å fradele eksisterende våningshus med tomteareal for salg til kjøper som ønsker å bosette seg i
gårdens bolighus. Det er skrevet kjøpekontrakt på bolighuset og tomtearealet med kjøper. Denne avtalen
gjelder kun boligen med en naturlig arrondert tomt. Arealet er inntegnet på vedlagt signert kart av 6.3.2016,
og målt av kommunen til å være inntil 2,5 dekar. Denne eiendommen må tildeles nytt gbnr. Denne
eiendommen blir boligeiendom.
Selgerne bor i bolig på fradelt tomt (gbnr 262/7) fra naboeiendommen gbnr 262/1. Denne
boligeiendommen grenser nesten inntil gårdens bolighus som skal selges som beskrevet ovenfor. Selgerne
skal fortsatt bo i dette huset på 262/7. En mindre parsell på ca 1,5 dekar på nordsida av bygdevegen til
Forbygda medfølger ikke med i salget. Denne må likevel tildeles nytt gbnr før den sammenføyes med
selgernes eiendom gbnr 262/7. Eiendommen 262/1 har areal mellom gbnr 262/7 og våningshuset som
søkes fradelt.
Det søkes om samtykke til å selge deler av landbrukseiendommen til naboeiendommen
Kosberg gbnr 262/1. Disse parsellene framgår av kart signert av kjøper den 7.3.2016, og gjelder de 4
parsellene som ligger nærmest kjøpernes eiendom. Det er knyttet seter-, og beiterett i Nekjådal
statsallmenning til eiendommen gbnr 262/2. Disse rettighetene følger med dyrkamarka i salget til gbnr
262/1. Arealene i dette kjøpet utgjør 31 dekar dyrka mark, 37 dekar innmarksbeite samt ca 187 dekar utmark
med skog o.a. To av parsellene har gbnr 262/2, 4 og 5.
Disse sammenføyes til 262/2 før handelen gjennomføres. Det er mest hensiktsmessig at parsellene i denne
delen av saken beholder gbnr 262/2. I tillegg erverves parsellen med gbnr 258/15.
Eiendommen gbnr 262/2 har andel i Fordalen felles fjellareal sammen med mange andre grunneiere i
området. Denne andelen følger med i handelen når eiendommen 262/2 selges. Dette er en den eneste
tekniske løsningen som er mulig å gjennomføre uten å endre sameiet.
Det søkes videre om samtykke til å fradele resten av landbruksressursene til naboeiendommen gbnr 262/3.
Dette er 3 parseller som har gbnr 262/2. Arealet er bebygd og oppgitt i konsesjonssøknaden til å utgjøre
totalt 1636 dekar, inkl 1500 dekar ikke klassifisert areal. I tillegg kommer parsellen som er bebygd med hytte
på ca 3 dekar. Viser til signert kart av 7.3.2016 hvor parsellene 1, 2 og 3 er påtegnet. Disse parsellene må
tildeles nye gbnr før de overføres til ny eier. Totalarealet i denne handelen utgjør ca. 1639 dekar.
Resultatet av denne saken vil bli at eiendommen opphører som selvstendig landbrukseiendom.
Delingen handler om å dele landbrukseiendom med salg av landbruksarealer som tilleggsarealer til
naboeiendommer som er landbrukseiendommer. Nabo eiendommene grenser inntil arealer som er på salg.
Det er nødvendig med samtykke til fradeling etter jordlovens § 12. NPM – utvalget har tidligere uttrykt at
lignende saker kan behandles i utvalget. Saken legges derfor fram for politisk behandling.
Kommunen har vurdert at det er best om saken behandles etter jordloven først.
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Deling etter plan- og bygningsloven er deling til uendret bruk, og kan gjøres administrativt. Vi har mottatt
søknader om konsesjon for erverv av landbruksarealene. Disse sakene kan også behandles administrativt når
delingssaken er avgjort.

Rettslig utgangspunkt.
Jordloven har som formål å legge forholdene slik til rette at jordviddene med skog, jord og fjell og alt som
hører til (arealressursene) kan brukes på den måten som er mest gagnlig for samfunnet og de som har yrket
sitt i landbruket.
Arealressursene bør brukes på en måte som gir en tjenlig og variert bruksstruktur ut fra samfunnsutviklingen
i området med hovedvekt på bosetting, arbeid og driftsmessige gode løsninger. En samfunnsmessig bruk
innebærer at det blir tatt hensyn til at ressursene skal disponeres ut fra framtidige generasjoners sine behov.
Deling av eiendom som er nytta eller kan nyttes til landbruk skal godkjennes av kommunen. Det skal legges
vekt på om delingen legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur, og om delingen fører til en
driftsmessig god løsning. Det skal også vurderes om delingen vil føre til drifts- og miljømessige ulemper for
landbruket i området.
Vurdering
Eierne har i samråd med kommunen og andre arbeidet i lang tid for å finne en god løsning for avhending av
eiendommen på en god og landbruksmessig akseptabel måte. Framlagt søknad samsvarer med resultatet av
dette arbeidet.
Søknaden gjelder samtykke til oppdeling av landbrukseiendommen Kosberggrind på en slik måte at
eiendommen opphører som selvstendig landbrukseiendom. Landbruksressursene selges som tilleggsjord til
nabogårdsbruk. I tillegg blir det etablert bosetting i omsøkt fradelt bolighus. Søkerne ønsker å holde igjen et
mindre areal på ca 1,5 dekar til seg selv som skal legges til boligtomta. Boligtomta gbnr 262/7 har meget
begrenset areal rundt boligen. Vi har ingen merknader til at arealet på 1,5 dekar kan sammenføyes med
boligtomta.
Etableringen av ny boligeiendom i dette området, som blir fritt omsettelig kan vurderes å bli så nær
landbruksvirksomhet at det kan skapes drifts- og miljømessige ulemper for landbruket. Dette er hensyn som
kan tale for at søknaden kan avslås. Boligen er restaurert for bosetting, men har ikke fast bosetting i dag. Det
er ønskelig at bosettingen i området styrkes. I og med at det skapes ny bosetting i området, og at det
eksisterer fradelt bolig mellom aktivt gårdsbruk med husdyrhold og fradelingsobjekt fra før, kan det likevel
aksepteres fradeling som omsøkt. Dette er en samfunnsinteresse av stor vekt som gjør at
landbruksinteressene må vike i dette tilfellet.
Naboeiendommen Kosberg har leid jordbruksarealene på salgsobjektet til slått og beite i lang tid. De er
avhengige av disse arealene i jordbruksdrifta med husdyrhold, spesielt til beite og slått av de flatere arealene.
Det er generelt ønskelig at leiejord i større grad blir eiejord. Setervoll som har seterbygninger med buer,
seterfjøs og bruksretter i Nekjådal statsallmenning blir tillagt denne eiendommen. Kosberg driver
melkeseterdrift på egen seter i Nekjådalen, og har fått tillagt arealer som tillegg til setervoll fra fjellstyret
tidligere. Setervollen som følger med i denne handelen har arealer som gjør at seterdrifta får
jordbruksarealene godt arrondert rundt seterfjøset. Arealene kan brukes til nattbeite for buskapen. Det er
derfor store fordeler med å få tillagt mere arealer i tilknytning til seterdrifta.
En annen naboeiendom gbnr 262/3 har skrevet kontrakt på kjøp av de andre landbruksarealene. Disse ligger
på 3 parseller lenger inne i Fordalen. 2 av dem ligger ved Knutvollen øst for Hyllbekklia, og en mindre
parsell ligger på vestsida av Fora ved Hermokjølen. Mesteparten av disse arealene består av fjellareal som
tidligere er leid ut til småviltjakt i tilknytning til utleie av hytta på Knutvollen. Disse parsellene har gbnr
262/2 i dag.
Vi kan ikke se at det er knyttet utfordringer til at det er 2 naboeiendommer som kjøper arealer i denne saken.
Landbruk har derfor ingen merknader til at naboeiendommene får kjøpe landbruksressursene.
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Etter en samlet vurdering finner kommunen at omsøkte løsning kan aksepteres. Det skapes ny bosetting i
området, og landbrukseiendommer får tillagt landbruksarealer som kan gi grunnlag for næringsutvikling og
sikring av dagens drift. Dett vil skje en endring på bruksstrukturen i området. Denne oppfattes positivt med
hensyn til at landbrukseiendommer får tillagt mere ressurser. Dette bidrar til å styrke ressursgrunnlaget for
videre drift for disse eiendommene.
Selve konsesjonsbehandlingen og deling etter plan- og bygningslovens bestemmelser – herunder avklaringer
med sikker atkomst til den nyopprettede boligeiendommen – skjer i egne saker delegert til rådmannen.
Rådmannens innstilling
Midtre-Gauldal Kommune innvilger søknaden og samtykker i deling av landbrukseiendommen Kosberggrind
gbnr 262/2,4, og 5 og 258/15 i medhold av jordlovens § 12 som omsøkt i samsvar med vedlagte
kjøpekontrakter.
1. Eiendommen 262/2, 4 og 5 må sammenføyes til gbnr 262/2 først.
2. Fradelingen innebærer at våningshuset med tomt på inntil 2,5 dekar kan fradeles og opprettes som
selvstendig boligeiendom i samsvar med signert kart av 7.3.2016. Denne eiendommen må tildeles
nytt gbnr før landbruksarealene selges.
3. Videre aksepteres det at et mindre areal på inntil 1,5 dekar holdes tilbake til selgerne. Dette arealet
tildeles nytt gbnr før landbruksarealene selges, og det skal sammenføyes med gbnr 262/7.
4. Fradelingen innebærer videre at naboeiendommen gbnr 262/3 får tillagt tilleggsjord i samsvar med
signert kart 7.3.2016 og kjøpekontrakt av 7.3.2016 med kjøperne Anne M. og Jan Erik Gjønnes.
Disse 3 parsellene må tildeles nytt gbnr før de kan selges. Disse parsellene kan sammenføyes med
kjøpernes eiendom gbnr 262/3.
5. Videre innebærer delingen at naboeiendommen gbnr 262/1 får tillagt tilleggsjord i samsvar med
signert kart av 7.3.2016 og kjøpekontrakt av 7.3.2016 med signert kjøper Magnar Kosberg. 3 av
parsellene har gbnr 262/2 og 1 har gbnr 258/15. Setervoll i Nekjådal statsallmenning med
bruksretter som tilligger jordbruksarealene på eiendommen 262/2 følger med i handelen til 262/1.
Andel i felles fjellareal i Fordalen følger med i denne handelen. Gbnr 262/2 kan sammenføyes med
gbnr 262/1.
Dette begrunnes med at søknaden bidrar til å ivareta og styrke bosettingen i området.
I og med at avgivereiendommen opphører som selvstendig landbrukseiendommen blir det ikke relevant å
vektlegge avgivereiendommens framtidige avkastningsevne. Mottakereiendommene blir styrket med
arealressurser. Dette er viktig med tanke på at det er ønskelig at leiejord i større grad skal bli eiejord.
Delingen vil føre til driftsmessige gode løsninger. Det vil ikke skje vesentlige endringer i kulturlandskapet, og
fradelingen vil ikke medføre vesentlige uheldige drifts- og miljømessige ulemper for landbruksdrifta i
området.
Partene er kjent med at omkringliggende arealer blir brukt til husdyrbeiting og husdyrgjødselspredning.
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