Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Utvalg for næring, plan og miljø
Møterom 346, Støren rådhus
22.08.2016
09:00

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
 Utvalgsmedlem Haukdal har ytret ønske om en diskusjon om utvalgets rolle.
Støren, den 15.08.2016
Siri Solem
Fungerende enhetsleder
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Høring - spørsmål om tiltredelse til vrakfjerningskonvensjonen og
gjennomføring av konvensjonen i norsk rett

2016/1857

RS
34/16

Rullering av Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen - forslag
sendes på høring

2016/2077

RS
35/16

Kommunedelplan Trondheim kommune - energi og klima - 2017-2030
- høring og offentlig ettersyn

2016/2163

RS
36/16

Høring - Forslag til ny forskrift om tilskudd til klimatiltak i
kommunene

2016/2185

RS
37/16

Høring - Forslag til lov om endring av lov om konsesjon, lov om jord
og lov om odelsretten og åsetesretten

2016/2186

RS
38/16

Norsk kylling AS - utslipp av luft (lukt) og krav om overvåkning i 2016

2007/297

RS
39/16

Evaluering av forsøk med samordning av statlige innsigelser til
kommunale planer etter plan- og bygningsloven

2013/2872

RS
40/16

Fylkesplan for Trøndelag 2018-2030 - Utkast til planprogram på høring

2016/2278

RS
41/16

Forslag til midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven
for innkvartering av personer som søker beskyttelse (asylsøkere) høringsbrev

2016/2179

PS
91/16

16482014006 Fastsetting av planprogram - Olaplassen masseuttak

2015/2244

PS
92/16

1648_2016002_Rp_NedreNyhusliaBoligfelt_1gangsbehandling_Høring

2016/364

PS
93/16

1648_2014007_Rp_Nyheimboligfelt_2gangsbehandling

2014/2644

PS
94/16

Forhåndsvurdering - Forespørsel om detaljregulering for
næringsområde på Kotsøy - gbnr 277/25

2016/1722

PS
95/16

Dispensasjonsbehandling - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
- fradeling av tomt til garasje - gbnr 219/3

2016/1230

PS
96/16

Dispensasjonsbehandling - Midlertidig dispensasjon fra
Kommunedelplan Støren - mobilt blandeanlegg - gbnr 45/281 og
45/354

2015/4195

PS
97/16

Dispensasjonsbehandling - Søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - påbygg til hytte - gbnr 10/20

2016/1233

PS
98/16

Klagebehandling - vedrørende retting i Matrikkelen - gbnr 4011/25

2016/1985

PS
99/16

Dispensasjonsbehandling - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
- fradeling av tomt med hytte/uthus - gbnr 299/1

2016/1229
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Adressater i hht liste

Deres ref

Vår ref

Dato

15/1222-

14. juni 2016

Høring - spørsmål om tiltredelse til vrakfjerningskonvensjonen og gjennomføring av
konvensjonen i norsk rett
Samferdselsdepartementet sender med dette på høring spørsmålet om tiltredelse- og forslag til
nasjonal gjennomføring av den internasjonale Nairobi-konvensjonen om fjerning av vrak
(vrakfjerningskonvensjonen) av 18. mai 2007.
Det er gjort rede innholdet i de ulike forslagene i det vedlagte høringsnotatet. Spørsmålet om
norsk tilslutning til vrakfjerningskonvensjonen, samt enkelte spørsmål knyttet til en del
prinsipielle veivalg i implementeringsarbeidet ble gjenstand for en foreløpig høring i 2010.
Høringsinstansene ga i hovedsak positiv tilbakemelding til spørsmålet om norsk tiltredelse til
konvensjonen.
Konvensjonsteksten følger vedlagt på engelsk og i uoffisiell norsk oversettelse.
Samferdselsdepartementet har koordinert arbeidet med høringsbrevet, som er utarbeidet i
samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Næringsog fiskeridepartementet og Utenriksdepartementet.
Høringsbrevet er tilgjengelig på http://regjeringen.no/id2504715. Oversikten over
høringsadressater følger vedlagt. Vi ber adressatene forelegge høringsbrevet for berørte
underliggende organer, berørte organisasjoner og foreninger på eget område som ikke er
oppført på adressatlisten.

Postadresse
Postboks 8118 Dep
0032 Oslo
postmottak@sd.dep.no

Kontoradresse
Grubbegata 1
http://www.sd.dep.no/

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 904
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Kyst- og miljøavdelingen

Saksbehandler
Bente Michaelsen
22 24 63 17

Høringsfristen er 31. september 2016. Høringsuttalelser sendes til postmottak@sd.dep.no, evt.
til Samferdselsdepartementet, Kyst- og miljøavdelingen, Postboks 8010 Dep, 0030 OSLO.

Med hilsen

Petter Meier (e.f.)
avdelingsdirektør

Bente Michaelsen
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Vedlegg
- Høringsnotat
- Adresseliste høringsinstanser
- Konvensjonstekst, originaltekst engelsk
- Konvensjonstekst, uoffisiell norsk oversettelse
- Gjennomføringstabell
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Trondheimsregionen
Postboks 2300 Sluppen
7004 TRONDHEIM

E-post: postmottak@trondheimsregionen.no
Telefon:+47 916 95 790
Organisasjonsnummer: NO 989 091 409

Kommunene i Trondheimsregionen
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Vår Saksbehandler

Vår ref.

Bård Eidet

16/25557-2
(180052/16)
oppgis ved alle henv.

Deres ref.

Dato

20.06.2016

Rullering av Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen - forslag sendes på
høring
Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen ble vedtatt i 2010. Næringsalliansen i
Trondheimsregionen fikk i 2015 oppdrag med å gjennomføre en rulleringsprosess og levere et
forslag til en ny rullert Strategisk næringsplan. Det har de gjort, og Regionrådet vedtok 17/62016 å sende forslaget deres til høring i medlemskommunene i Trondheimsregionen, og Sørog Nord-Trøndelag fylkeskommuner.
Høringsfristen er satt til 5. november, og vi ber om at høringssvarene blir sendt til
postmottak@trondheimsregionen.no Vedlagt i denne forsendelsen er forslag til rullert plan, et
faktadokument, og resultatene av en spørreundersøkelse som ble gjennomført.

Med hilsen

Bård Eidet
daglig leder

Vedlegg:
Forslag til rullert Strategisk næringsplan.
Bakgrunnsdokument – faktaanalyse.
Resultat spørreundersøkelse.

Side 1

-8-

Miljøenheten

Ifølge adresseliste

Vår saksbehandler
Simon James Loveland

Vår ref.
15/18267/ S02
oppgis ved alle henv.

Deres ref.

Dato
23.06.2016

Offentlig ettersyn og høring av Kommunedelplan: energi og klima 2017-2030
Formannskapet vedtok 21. juni 2016 å legge forslag til Kommunedelplan: energi og klima 2017–
2030 ut på offentlig høring og ettersyn. Høringsfristen er 29. august 2016.
Kommunedelplan: energi og klima 2017-30 er en revidering av Energi- og klimahandlingsplan 2010–
2020. Planen består av mål og strategier for reduksjon i energibruk og klimagassutslipp fram mot
2030, både i Trondheim by og i kommunens egen virksomhet. Planen omfatter også Trondheims
rolle som forbilde og samarbeidsarena for utvikling av nye teknologier og levemåter som skal bidra
til det grønne skiftet. I tillegg omfatter planen mål og strategier for arbeidet med klimatilpasning i
Trondheim. Sluttbehandling i bystyret er planlagt ved årsskiftet 2016-2017.
Planen omfatter 8 kapitler: 1) Visjon, hovedmål og -strategier; 2) Status; 3) Produksjon og
distribusjon av energi; 4) Areal og transport; 5) Bygg og anlegg; 5) Avfall og forbruk; 6) Næringsliv,
teknologi og det grønne skiftet og 8) Klimatilpasning. Kapittel 3–8 innholder sektormål og strategier
som bygger opp under hovedmål- og strategier.
Med dette brevet inviterer Trondheim kommune dere til å sende uttalelser til planforslaget. Særlig
ønsker Trondheim kommune innspill på mål og strategier. Planen er ambisiøs, og Trondheim
kommune ønsker å få innspill på hvordan høringspartene oppfatter realismen i utslippsmålene. Et
gjennomgående tema i planen er behov for samarbeid mellom aktører i bysamfunnet, private så vel
som offentlige, når det gjelder klimatiltak. Innspill til hvordan dette samarbeidet kan fungere bedre i
praksis er også aktuelt. Et 4-årig handlingsprogram med konkrete tiltak for perioden 2017–2020 vil
legges fram ved sluttbehandling av selve planen. Forslag til tiltak er også etterspurt i denne
høringsrunden, og formannskapet har spesielt bedt om innspill på:
 Hvorvidt det bør legges inn egne mål for arealbruksendringer, for eksempel klimagassutslipp
ved drenering av myr
 Hvilken rolle kommunen kan spille og hvilke regelendringer som eventuelt trengs for å kunne
overføre overskuddsvarme mellom bygg med ulike eiere
 En vurdering av hvilke utslag det vil få dersom det blir innført effektprising på strøm også for
Postadresse:
TRONDHEIM KOMMUNE
Miljøenheten
Postboks 2300 Sluppen
7004 TRONDHEIM

Besøksadresse:
Erling Skakkes gate 14

Telefon:
+47 72542550

Telefaks:
+47 72542551

Organisasjonsnummer:
NO 942 110 464

E-postadresse: miljoenheten.postmottak@trondheim.kommune.no
Internettadresse: www.trondheim.kommune.no

184015/16
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Side 2
TRONDHEIM KOMMUNE
Miljøenheten

Vår referanse
15/18267

Vår dato
22.06.2016

privatpersoner
Til opplysning har Formannskapet også bestemt at
 Klimahandlingsplanen må inkludere indirekte klimagassutslipp. Formannskapet ber Rådmannen
utarbeide et mål for kutt i indirekte klimagassutslipp fra 1991 estimat til innen 2030.
 Klimahandlingsplanen skal sees i sammenheng med avfallsplan, plan for biologisk mangfold og
andre planer som påvirkes av klimaendringer og som påvirker klimaendringene
Planforslaget kan ses på følgende internettadresse: www.trondheim.kommune.no/klima-energi .
Kopi av saken kan oversendes ved etterspørsel. Vi ber om at uttalelser til planforslaget sendes
Trondheim kommune, Miljøenheten, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim eller til
miljøenheten.postmottak@trondheim.kommune.no innen 29. august 2016. Saksbehandler hos
Miljøenheten er Simon James Loveland.
Med hilsen
TRONDHEIM KOMMUNE

Marianne Langedal
Miljøsjef

Simon James Loveland
Rådgiver

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

184015/16
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Side 3
TRONDHEIM KOMMUNE
Miljøenheten

Vår referanse
15/18267

Vår dato
22.06.2016

Adresseliste
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Statens vegvesen, Region Midt
Jernbaneverket Region Nord
NSB
AVINOR, Trondheim Lufthavn
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Midt-Norge
Husbanken
KS Sør-Trøndelag
Innovasjon Norge, avd. Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Trondheim Havn
NTNU
NTNU Bærekraft
NTNU Energi
The Research Centre on Zero Emissions Neighbourhoods (ZEN)
Klima2050
HIST
SINTEF Byggforsk
NGU
Trondheimsregionens friluftsråd
Forum for natur og friluftsliv i Sør-Trøndelag (FNF)
Naturvernforbundet i Trondheim/Sør-Trøndelag
Trondheim Natur og Ungdom
Framtiden i våre hender Trondheim
Klimavalgalliansen
Besteforeldreaksjonen
Bellona
Miljøstiftelsen Zero
Trondheim Bilkollektiv BA
Syklistenes landsforening, avdeling Trondheim
Nidaros bispedømmeråd
Kirkelig fellesråd i Trondheim
NAF Sør-Trøndelag
TrønderTaxi AS
Norgestaxi AS
Norges Lastebileierforbund (avd. Trondheim)
Næringsforeningen i Trondheimsregionen
LO i Trondheim
NITO i Sør-Trøndelag
TEKNA Trondheim
NHO Trøndelag
TrønderEnergi
Energi Norge
Statkraft Varme
Norsk Solenergiforening

184015/16
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Side 4
TRONDHEIM KOMMUNE
Miljøenheten

Vår referanse
15/18267

Vår dato
22.06.2016

AS Gråkallbanen
Allskog
Skogselskapet i Trøndelag
Sør-Trøndelag Bondelag
Sør-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag
TOBB
Statsbygg, Region Midt-Norge
HENT AS
Veidekke Entreprenør, Distrikt Trondheim
Byggenæringens Landsforening
AS Rockwool Trondheim
Peterson Linerboard AS, Trondheim
Malvik kommune
Melhus kommune
Klæbu kommune
Midtre Gauldal kommune
Orkdal kommune
Skaun kommune
Stjørdal kommune
Rissa kommune
Leksvik kommune
Selbu kommune
Riksantikvaren, Distriktskontor Nord
ENOVA
CICERO
Miljødirektoratet
Midtbyen management
AtB AS
Avfall Norge

184015/16
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Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

16/570-

27.06.2016

Høring. Forslag til lov om endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om
odelsretten og åsetesretten Stortinget behandlet 16. februar 2016 Innst. 153 L (2015-2016) fra Næringskomiteen som
gjaldt regjeringens lovforslag i Prop. 124 L (2013-2014) om endringer i konsesjonsloven og
tvangsfullbyrdelsesloven (opphevelse av priskontroll). Stortinget vedtok å sende lovforslaget
tilbake til regjeringen. Stortinget ba samtidig regjeringen om å utrede og legge fram for
Stortinget en rekke ulike forslag til endringer i konsesjonsloven, odelsloven og jordloven.
Stortinget ber i sine vedtak bl.a. om følgende:
 Vedtak nr. 483: Stortinget ber regjeringen legge frem en ny proposisjon om endringer i
konsesjonsloven og tvangsfullbyrdelsesloven.
 Vedtak nr. 485: Stortinget ber regjeringen foreta en vurdering av om avgrensningen av
beløpsgrenser og arealgrenser for praktisering av priskontroll bør fastsettes i en
forskrift, og ber i tilfelle regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om å
innføre en slik forskriftshjemmel i konsesjonsloven.
 Vedtak nr. 486: Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om
nødvendig lovendring om å heve arealgrensene for konsesjonsplikt ved erverv av
bebygd eiendom og lovbestemt boplikt til 35 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord.
 Vedtak nr. 487: Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om
at arealgrensen endres tilsvarende for odlingsjord etter odelsloven § 2.
 Vedtak nr. 488: Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til
hvordan priskontrollen på rene skogeiendommer kan oppheves.

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
Ingrid Aasen
22 24 92 74





Vedtak nr. 489: Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan produktive jord- og
skogbruksarealer på en eiendom kan overdras som tilleggsjord til eiendommer som har
tilstøtende grenser, ligger i nærheten av, og/eller forpaktes, uten at det skal være
nødvendig å søke samtykke til deling eller konsesjon. Stortinget ber regjeringen
komme tilbake til Stortinget med forslag om en slik endring.
Vedtak nr. 490: Stortinget ber regjeringen utrede regler som gjør at skogen på
kombinerte jord- og skogbrukseiendommer kan unntas fra priskontroll, og komme
tilbake til Stortinget med forslag til endrede regler.

Landbruks- og matdepartementets oppfølging av anmodningene går fram av vedlagte
høringsnotat hvor departementet foreslår endringer i konsesjonsloven, jordloven og
odelsloven. Anmodningene reiser flere spørsmål knyttet til avgrensninger som også er
behandlet i notatet. Anmodningene er behandlet i kapittel 2, 3 og 4.
Departementet har gitt Landbruksdirektoratet i oppdrag å nedsette og lede en arbeidsgruppe
som skulle utrede effekten av bruk av leiejord og om det bør være større samsvar mellom eier
og bruker, samt utrede praktiseringen og effekten av driveplikten. Arbeidsgruppen har i
rapporten Leiejord – avgjørende for økt norsk matproduksjon, Rapport nr. 27/2015 foreslått
flere endringer i lovgivningen. I vedlagte høringsnotat foreslår departementet som en
oppfølging av dette arbeidet endringer i reglene om driveplikt etter jordloven. For å bidra til
forenkling av regelverket, redusere byråkratiet og gi den enkelte bonde større råderett over
egen eiendom foreslår Landbruks- og matdepartementet også enkelte endringer i jordlovens
bestemmelse om deling av landbrukseiendom. Departementet foreslår dessuten noen
endringer som gjelder tilbakebetaling av tilskudd. Forslagene er behandlet i kapittel 5, 6 og 7.
Disse forslagene behandles i samme høringsprosess som anmodningsvedtakene i Stortinget
fordi de retter seg mot de samme høringsinstansene, og til dels også gjelder de samme
lovbestemmelsene som omfattes av Stortingsflertallets forslag til endringer.
Forslagene sendes med dette på høring, se vedlagte høringsnotat. Notatet er også tilgjengelig
på departementets hjemmesider. https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id2501880/
Vi ber om at høringsuttalelser sendes departementet elektronisk ved bruk av den digitale
løsningen for høringsuttalelser https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id2501880/ innen
mandag 26. september 2016.

Side 2

-16-

Høringsnotatet inneholder mange forslag på ulike områder og det er knyttet forskjellige vilkår
til flere av forslagene. For å legge til rette for at departementet enkelt skal kunne oppsummere
høringsuttalelsene, ber vi om at eventuelle uttalelser følger den systematikken som er valgt i
høringsnotatet.

Med hilsen

Pål Vidar Sollie (e.f.)
ekspedisjonssjef
Inger Grette
avdelingsdirektør
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Vedlegg 1
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Adresseliste
Departementene
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Kommunene
Advokatforeningen
Bygdeungdomslaget
Den norske dommerforening
Domstoladministrasjonen
Kartverket
KS
Norges bondelag
Norges bygdekvinnelag
Norges Skogeierforbund
Norsk eiendomsmeglerforbund
Norsk naturviterforbund
Norsk Bonde og Småbrukarlag
NORSKOG
Opplysningsvesenets fond
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-18-

-19-

-20-

-21-

Ifølge liste

Vår ref

Dato

14/2150-97

06.07.2016

Evaluering av forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer etter
plan- og bygningsloven – invitasjon til å kommentere innholdet i rapporten
På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Norut gjennomført en
evaluering av det treårige forsøket med samordning av statlige innsigelser til kommunale
planer etter plan- og bygningsloven. Formålet med forsøket er å få til en mer effektiv og
målrettet behandling av plansaker, og et bedre samarbeid mellom kommunene og statlige
myndigheter. Det er også et mål å styrke kvaliteten og gjennomførbarheten av kommunale
arealplaner.
Seks fylker har deltatt i samordningsforsøket siden det startet i 2013, og seks fylker har deltatt
fra 2015. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt få føringer for hvordan
samordningen skal gjennomføres, og praktiseringen varierer derfor fra fylke til fylke.
Samordningsforsøket avsluttes ved utgangen av 2016, og Kommunal- og
moderniseringsdepartementet skal i løpet av høsten avklare hvordan ordningen skal
videreføres. Evalueringsrapporten fra Norut er et viktig grunnlag i dette arbeidet. Rapporten
anbefaler at det bør gis klarere retningslinjer for avskjæring av innsigelser, at samordningen
bør forbeholdes kommuneplaner og at sektormyndighetene må klargjøre nasjonale og viktige
regionale interesser slik at innslagspunktet for innsigelser blir tydeligere. Det anbefales også
at fylkeskommunene trekkes inn i samordningen ved at regionalt planforum styrkes.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet ber om eventuelle kommentarer til
evalueringsrapporten innen 15. september 2016. Vi ønsker også synspunkter på hvordan
ordningen bør videreføres, og om det er behov for tydeligere føringer fra departementet. Dette
kan omfatte kriterier for avskjæring av innsigelser, tidsfrister for høringsuttalelser fra
statsetatene, rutiner for hvordan innsigelser trekkes, bruk av dialogmøter m.m.
Postadresse
Postboks 8112 Dep
NO-0032 Oslo
postmottak@kmd.dep.no

Kontoradresse
Akersgt. 44
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Telefon*
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Planavdelingen

Saksbehandler
Lise Cathrine
Solbakken
22 24 59 52

Innspillene vi mottar vil inngå som en del av departementets grunnlag for oppfølging av
samordningsforsøket.
Med hilsen

Bjørn Casper Horgen (e.f.)
avdelingsdirektør
Lise Cathrine Solbakken
seniorrådgiver
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Adresseliste
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Sametinget
Kommunene i Vestfold, Aust-Agder, Rogaland, Hordaland, Sør-Trøndelag og Nordland
Agdenes kommune
Rådhuset
7316
LENSVIK
Postboks 1200
Akershus fylkeskommune
0107
OSLO
Sentrum
Alstahaug kommune
Rådhuset
8805
SANDNESSJØEN
Andebu kommune
Andebu sentrum 1
3158
ANDEBU
Andøy kommune
Postboks 187
8483
ANDENES
Askøy kommune
Postboks 323
5323
KLEPPESTØ
Audnedal kommune
Rådhuset
4525
KONSMO
Aust-Agder fylkeskommune
Postboks 788 Stoa
4809
ARENDAL
Austevoll kommune
Kommunehuset
5392
STOREBØ
Austrheim kommune
Sætremarka 2
5943
AUSTRHEIM
Ballangen kommune
Postboks 44
8546
BALLANGEN
Barne- og likestillingsdepartementet
Postboks 8036 Dep
0030
OSLO
Beiarn kommune
Moldjord
8110
MOLDJORD
Bergen kommune
Postboks 7700
5020
BERGEN
Bindal kommune
Rådhuset
7980
TERRÅK
Bjerkreim kommune
Postboks 17
4389
VIKESÅ
Bjugn kommune
Rådhuset
7160
BJUGN
Bodø kommune
Postboks 319
8001
BODØ
Bokn kommune
Boknatun
5561
BOKN
Brønnøy kommune
Rådhuset
8905
BRØNNØYSUND
Buskerud fylkeskommune
Postboks 3563
3007
DRAMMEN
Bømlo kommune
Kommunehuset
5430
BREMNES
Dønna kommune
Solfjellsjøen
8820
DØNNA
Eidfjord kommune
Simadalsvegen 1
5783
EIDFJORD
Eigersund kommune
Postboks 580
4379
EGERSUND
Etne
kommune
Postboks
54
5591
ETNE
Vedlegg: Norut-rapport 11/2016
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Adresseliste
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Sametinget
Kommunene i Vestfold, Aust-Agder, Rogaland, Hordaland, Sør-Trøndelag og Nordland
Evenes kommune
Postboks 43
8539
BOGEN I OFOTEN
Farsund kommune
Postboks 100
4552
FARSUND
Fauske kommune
Postboks 93
8201
FAUSKE
Fedje kommune
Stormarkvegen 49
5947
FEDJE
Finnmark fylkeskommune
Fylkeshuset
9815
VADSØ
Finnøy kommune
Rådhuset
4160
FINNØY
Fitjar kommune
Postboks 83
5418
FITJAR
Fjell kommune
Postboks 184
5342
STRAUME
Flakstad kommune
8380
RAMBERG
Flekkefjord kommune
Kirkegaten 50
4400
FLEKKEFJORD
Forsand kommune
Kommunehuset
4110
FORSAND
Forsvarsdepartementet
Postboks 8126 Dep
0032
OSLO
Frøya kommune
Postboks 152
7261
SISTRANDA
Fusa kommune
Postboks 24
5649
EIKELANDSOSEN
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Postboks 788 Stoa
4809
ARENDAL
Fylkesmannen i Aust-Agder
Postboks 788 Stoa
4809
ARENDAL
Fylkesmannen i Buskerud
Postboks 1604
3007
DRAMMEN
Statens hus,
Fylkesmannen i Finnmark
9815
VADSØ
Damsveien 1
Fylkesmannen i Hedmark
Postboks 4034
2306
HAMAR
Fylkesmannen i Hordaland
Postboks 7310
5020
BERGEN
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkeshuset
6404
MOLDE
Statens Hus,
Fylkesmannen i Nordland
8002
BODØ
Moloveien 10
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Postboks 2600
7734
STEINKJER
Fylkesmannen i Oppland
Postboks 987
2626
LILLEHAMMER
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Postboks 8111 Dep
0032
OSLO
Fylkesmannen i Rogaland
Postboks 59
4001
STAVANGER
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Njøsavegen 2
6863
LEIKANGER
Postboks 4710,
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
7468
TRONDHEIM
Sluppen
Fylkesmannen i Telemark
Postboks 2603
3702
SKIEN
Fylkesmannen i Troms
Postboks 6105
9291
TROMSØ
Postboks 513
Fylkesmannen i Vest-Agder
4605
KRISTIANSAND S
Lundsiden
Fylkesmannen i Vestfold
Postboks 2076
3103
TØNSBERG
Fylkesmannen i Østfold
Postboks 325
1502
MOSS
Gildeskål kommune
Postboks 54
8138
INNDYR
Gjesdal kommune
Rettedalen 1
4330
ÅLGÅRD
Grane kommune
Industriveien 2
8680
TROFORS
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Adresseliste
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Sametinget
Kommunene i Vestfold, Aust-Agder, Rogaland, Hordaland, Sør-Trøndelag og Nordland
Granvin herad
Postboks 13
5733
GRANVIN
Hadsel kommune
Rådhusgata 5
8450
STOKMARKNES
Hamarøy kommune
Kommunehuset
8294
HAMARØY
Hattfjelldal kommune
O.T.Olsens vei 3 A
8690
HATTFJELLDAL
Haugesund kommune
Postboks 2160
5504
HAUGESUND
Postboks 4404
Hedmark fylkeskommune
2325
HAMAR
Bedriftssenteret
Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030
OSLO
Hemne kommune
Trondheimsveien 1
7200
KYRKSÆTERØRA
Hemnes kommune
Sentrumsveien 1
8646
KORGEN
Herøy kommune
Kommunehuset
8850
HERØY
Hitra kommune
Rådhuset
7240
HITRA
Hjelmeland kommune
Vågen
4130
HJELMELAND
Hof kommune
Hofslundveien 5
3090
HOF
Holmestrand kommune
Postboks 318
3081
HOLMESTRAND
Holtålen kommune
Hovsletta
7380
ÅLEN
Hordaland fylkeskommune
Postboks 7900
5020
BERGEN
Horten kommune
Pb 10
3191
HORTEN
Hægebostad kommune
Birkeland
4595
TINGVATN
Hå kommune
Postboks 24
4368
VARHAUG
Jondal kommune
Kommunehuset
5627
JONDAL
Justis- og beredskapsdepartementet
Postboks 8005 Dep
0030
OSLO
Statsråd Vinjes gate
Karmøy kommune
4250
KOPERVIK
25
Klepp kommune
Postboks 25
4358
KLEPPE
Klima- og miljødepartementet
Postboks 8013 Dep
0030
OSLO
Klæbu kommune
Postboks 200
7541
KLÆBU
Kommunesektorens organisasjon
Postboks 1378 Vika
0114
OSLO
Kristiansand kommune
Postboks 417 Lund
4604
KRISTIANSAND S
Kulturdepartementet
Postboks 8030 Dep
0030
OSLO
Kvam herad
Grovagjelet 16
5600
NORHEIMSUND
Kvinesdal kommune
Nesgata 11
4480
KVINESDAL
Kvinnherad kommune
Rådhuset
5470
ROSENDAL
Kvitsøy kommune
4180
KVITSØY
Landbruks- og matdepartementet
Postboks 8007 Dep
0030
OSLO
Lardal kommune
Svarstadtunet 15
3275
SVARSTAD
Larvik kommune
Postboks 2020
3255
LARVIK
Leirfjord kommune
Kommunehuset
8890
LEIRFJORD
Postboks 183
Lindesnes kommune
4524
LINDESNES
Vigeland
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Adresseliste
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Sametinget
Kommunene i Vestfold, Aust-Agder, Rogaland, Hordaland, Sør-Trøndelag og Nordland
Felles postmottak
Lindås kommune
5914
ISDALSTØ
Kvernhusmyrane 20
Lund kommune
Moiveien 9
4460
MOI
Lurøy kommune
Rådhuset
8766
LURØY
Lyngdal kommune
Postboks 353
4577
LYNGDAL
Lødingen kommune
Postboks 83
8411
LØDINGEN
Malvik kommune
Postboks 140
7551
HOMMELVIK
Mandal kommune
Postboks 905
4509
MANDAL
Marnardal kommune
Rådhuset
4534
MARNARDAL
Masfjorden kommune
Sandnes
5981
MASFJORDNES
Meland kommune
Postboks 79
5906
FREKHAUG
Meldal kommune
Kvamsveien 2
7336
MELDAL
Melhus kommune
Rådhuset
7224
MELHUS
Meløy kommune
Gammelveien 5
8150
ØRNES
Midtre Gauldal kommune
Rådhuset
7290
STØREN
Modalen kommune
Mo
5729
MODALEN
Moskenes kommune
Rådhuset
8390
REINE
Møre og Romsdal fylkeskommune
Fylkeshuset
6404
MOLDE
Narvik kommune
Postmottak
8512
NARVIK
Nesna kommune
Movegen 24
8700
NESNA
Nordland fylkeskommune
Prinsens gate 100
8048
BODØ
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Seilmakergata 2
7735
STEINKJER
Nærings- og fiskeridepartementet
Postboks 8090 Dep
0032
OSLO
Postboks 250
Nøtterøy kommune
3163
BORGHEIM
Borgheim
Odda kommune
Opheimsgata 31
5750
ODDA
Olje- og energidepartementet
Postboks 8148 Dep
0033
OSLO
Oppdal kommune
Inge Krokanns vei 2
7340
OPPDAL
Oppland fylkeskommune
Postboks 988
2626
LILLEHAMMER
Orkdal kommune
Postboks 83
7301
ORKANGER
Os kommune
Rytrøa 14
2550
OS I ØSTERDALEN
Osen kommune
Kommunehuset
7740
STEINSDALEN
Oslo fylkeskommune
Rådhuset
0037
OSLO
Osterøy kommune
Rådhuset
5282
LONEVÅG
Radøy kommune
Radøyvegen 1690
5936
MANGER
Rana kommune
Postboks 173
8601
MO I RANA
Randaberg kommune
Postboks 40
4096
RANDABERG
Re kommune
Postboks 123
3164
REVETAL
Rennebu kommune
Kommunehuset
7391
RENNEBU
Rennesøy kommune
Postboks 24
4159
RENNESØY
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Adresseliste
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Sametinget
Kommunene i Vestfold, Aust-Agder, Rogaland, Hordaland, Sør-Trøndelag og Nordland
Rissa kommune
Rådhusveien 13
7100
RISSA
Roan kommune
7180
ROAN
Rogaland fylkeskommune
Postboks 130 Sentrum 4001
STAVANGER
Rødøy kommune
Postboks 93
8185
VÅGAHOLMEN
Røros kommune
Bergmannsgata 19
7374
RØROS
Røst kommune
Rådhuset
8064
RØST
Saltdal kommune
Kirkegt. 23
8250
ROGNAN
Sametinget
Ávjovárgeaidnu 50
9730
KARASJOK
Samferdselsdepartementet
Postboks 8010 Dep
0030
OSLO
Samnanger kommune
Kommunehuset
5650
TYSSE
Sande kommune
Postboks 300
3071
SANDE I VESTFOLD
Sandefjord kommune
Postboks 2025
3202
SANDEFJORD
Sandnes kommune
Postboks 583
4305
SANDNES
Sauda kommune
Postboks 44
4201
SAUDA
Selbu kommune
Gjelbakken 15
7580
SELBU
Tonstadvegen 28,
Sirdal kommune
4440
TONSTAD
Rådhuset
Skaun kommune
Postboks 74
7358
BØRSA
Snillfjord kommune
Krokstadøra
7257
SNILLFJORD
Fylkeshuset,
Sogn og Fjordane fylkeskommune
6863
LEIKANGER
Askedalen 2
Sokndal kommune
Gamleveien 20
4380
HAUGE I DALANE
Sola kommune
Postboks 99
4097
SOLA
Songdalen kommune
Postboks 53
4685
NODELAND
Sortland kommune
Postboks 117
8401
SORTLAND
Stavanger kommune
Postboks 8001
4068
STAVANGER
Steigen kommune
Leinesfjord
8283
LEINESFJORD
Stokke kommune
Postboks 124
3161
STOKKE
Stord kommune
Postboks 304
5402
STORD
Strand kommune
Postboks 115
4126
JØRPELAND
Suldal kommune
Eidsvegen 7
4230
SAND
Sund kommune
Postboks 23
5371
SKOGSVÅG
Sveio kommune
Postboks 40
5559
SVEIO
Svelvik kommune
P.b. 40
3061
SVELVIK
Søgne kommune
Postboks 1051
4682
SØGNE
Sømna kommune
Vik
8920
SØMNA
Sørfold kommune
Rådhuset
8226
STRAUMEN
Postboks 2350
Sør-Trøndelag fylkeskommune
7004
TRONDHEIM
Sluppen
Telemark fylkeskommune
Postboks 2844
3702
SKIEN
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Adresseliste
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Sametinget
Kommunene i Vestfold, Aust-Agder, Rogaland, Hordaland, Sør-Trøndelag og Nordland
Time kommune
Postboks 38
4349
BRYNE
Tjeldsund kommune
Rådhuset
9444
HOL I TJELDSUND
Tjøme kommune
Rødsgata 36
3145
TJØME
Troms fylkeskommune
Postboks 6600
9296
TROMSØ
Postboks 2300
Trondheim kommune
7004
TRONDHEIM
Sluppen
Træna kommune
Postboks 86
8770
TRÆNA
Tydal kommune
Ås
7590
TYDAL
Tysfjord kommune
Postboks 104
8591
KJØPSVIK
Tysnes kommune
Rådhuset
5685
UGGDAL
Tysvær kommune
Postboks 94
5575
AKSDAL
Tønsberg kommune
Postboks 2410
3104
TØNSBERG
Ullensvang herad
5780
KINSARVIK
Ulvik herad
Skeiesvegen 3
5730
ULVIK
Utsira kommune
Postboks 63
5547
UTSIRA
Konsul Jebsens gate
Vaksdal kommune
5722
DALEKVAM
16
Vefsn kommune
Postboks 560
8651
MOSJØEN
Vega kommune
Gladstad
8980
VEGA
Vennesla kommune
Postboks 25
4701
VENNESLA
Postboks 517
Vest-Agder fylkeskommune
4605
KRISTIANSAND S
Lundsiden
Vestfold fylkeskommune
Svend Foyns gate 9
3126
TØNSBERG
Vestvågøy kommune
Postboks 203
8376
LEKNES
Vevelstad kommune
Kommunehuset
8976
VEVELSTAD
Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1
5580
ØLEN
Voss kommune
Postboks 145
5701
VOSS
Værøy kommune
Værøy kommune
8063
VÆRØY
Vågan kommune
Rådhuset
8305
SVOLVÆR
Øksnes kommune
Postboks 33
8439
MYRE
Ørland kommune
Postboks 401
7129
BREKSTAD
Østfold fylkeskommune
Postboks 220
1702
SARPSBORG
Øygarden kommune
Øygarden rådhus
5337
RONG
Åfjord kommune
Øvre Årnes 7
7170
ÅFJORD
Åseral kommune
Gardsvegen 68
4540
ÅSERAL

Side 7

-28-

Til adresseliste

Vår referanse
201608579-5

Deres referanse

Dato
30.06.2016

Planprogram for ny fylkesplan for Trøndelag 2018 - 2030
Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune har lenge hatt et tett
samarbeid om strategisk planlegging. To perioder med felles fylkesplan, 2005-2008 og 20092012, ga erfaringer som begge fylkene har ønsket å videreføre. I utkastet til regional
planstrategi ble det anbefalt å utarbeide en ny fylkesplan. Dette ble positivt mottatt i
høringen.
Når det nå blir sammenslåing av fylkene vil fylkesplanprosessen få en enda større og
viktigere funksjon i integreringen av regionen. Fylkesplanen vil vise utviklingsretning gjennom
felles overordnede mål innen sentrale samfunnsområder.
Sammen med vedtak av Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020, ble det også
fremmet høringsutkast til planprogram for ny fylkesplan. Høringsutkastet ble behandlet og
vedtatt sendt på høring av Sør-Trøndelag fylkesutvalg i møte 24.05.2016, sak 133/16, og av
Fylkestinget i Nord-Trøndelag i møte .06.2016, sak /16.
Utkastet sendes på høring med frist 15.oktober 2016.
Enkelte adressater kan få samme dokument til uttalelse fra begge fylkeskommuner. Disse
bes om å adressere eventuelle høringssvar til begge avsendere.
Adresse: postmottak@stfk.no.
Høringsdokumentet finnes også på fylkeskommunens hjemmeside under følgende adresse:
http://www.stfk.no/fylkesplan

Med hilsen
Karen Havdal
Seniorrådgiver
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert.
Vedlegg.

Saksbehandler: Karen Havdal, karen.havdal@stfk.no,
Postadresse:
Postboks 2350
sluppen
7004 TRONDHEIM

Besøksadresse:
Fylkeshuset
Erling Skakkesgt.14
7004 TRONDHEIM

Telefon:
Bankkonto:
Org.nr.:

-29-

+47 72 81 10 00
8601.27.27277
938 634 556

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

Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

16/2653-1

22.06.2016

Forslag til midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven for innkvartering
av personer som søker beskyttelse (asylsøkere) - Høringsbrev
Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette forslag til midlertidig forskrift
om unntak fra plan- og bygningsloven for innkvartering av personer som søker beskyttelse
(asylsøkere), på alminnelig høring.
Dagens regelverk
Gjeldende midlertidig forskrift er avgrenset til å gjelde for midlertidig bruksendring og
midlertidig plassering av byggverk som skal brukes som asylmottak eller omsorgssenter for
enslige mindreårige asylsøkere under 15 år. Forskriften gjelder kun for tiltak med varighet
inntil 6 måneder.
Forskriften inneholder bestemmelser om reduserte tidsfrister for behandling av søknader om
dispensasjon og behandling av klager, unntak fra byggtekniske krav og en særskilt adgang for
departementet til å fatte beslutning om unntak fra krav om søknad og tillatelse.
Om høringsutkastet
Departementet foreslår å videreføre innholdet i den midlertidige forskriften frem til 1. januar
2018.
På bakgrunn av innspill og tilbakemeldinger fra blant annet kommuner og
fylkesmannsembeter, har departementet foreslått at forskriften får en ny struktur som skal
gjøre den mer lese- og brukervennlig.
Det foreslås en begrensning i den midlertidige forskriften ved at den kun skal gjelde ved
ekstraordinære situasjoner. Myndigheten til å fastslå at det foreligger en ekstraordinær
situasjon, foreslås lagt til departementet.

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

Kontoradresse
Akersg. 59
http://www.kmd.dep.no/

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 858
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Bolig- og
bygningsavdelingen

Saksbehandler
Else-Karin Øvernes
22247158

Videre foreslås det at forskriften utvides til å omfatte midlertidige tiltak med varighet inntil
1 år, med mulighet for forlengelse én gang.
De reduserte tidsfristene som følger av midlertidig forskrift av 27. november 2015, foreslås
videreført uendret. Det samme gjelder kommunens mulighet til å unnta fra krav om
nabovarsel.
Departementets adgang til å fatte beslutning om unntak fra krav om søknad og tillatelse etter
byggesaksdelen av loven, foreslås også videreført.
Høringsfrist
Høringsfristen er satt til 15. august. Fristen er så kort fordi forslaget omhandler videreføring
av gjeldende midlertidig forskrift, som har en varighet frem til 30. juni 2016. Det er ønskelig
at forskriften kan tre i kraft snarest mulig. Dette for å sikre kontinuitet og at man raskt får på
plass bestemmelser som kan ivareta behovet for raske avgjørelser i en ekstraordinær situasjon.
Høringssaken er tilgjengelig på departementets nettsider. Vi ber om at eventuelle
kommentarer sendes departementet innen 15. august. Høringsuttalelser skal avgis
elektroniske på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" på følgende lenke
www.regjeringen.no/id2502968.
Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no.
Med hilsen
Ole Molnes (e.f.)
avdelingsdirektør
Else-Karin Øvernes
seniorrådgiver
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Adresseliste
Advokatforeningen
Agdenes kommune
Akershus fylkeskommune
Alstahaug kommune
Alta kommune
Alvdal kommune
Andebu kommune
Andøy kommune
Arbeids- og
sosialdepartementet

Rådhuset
Postboks 1200 Sentrum
Rådhuset
Postboks 1403
Andebu sentrum 1
Postboks 187

7316
0107
8805
9506
2560
3158
8483

LENSVIK
OSLO
SANDNESSJØEN
ALTA
ALVDAL
ANDEBU
ANDENES

Postboks 8019 Dep

0030

OSLO
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Adresseliste
Aremark kommune
Arendal kommune
Asker kommune
Askim kommune
Askvoll kommune
Askøy kommune
Audnedal kommune
Aukra kommune
Aure kommune
Aurland kommune
Aurskog-Høland kommune
Aust-Agder fylkeskommune
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Averøy kommune
Balestrand kommune
Ballangen kommune
Balsfjord kommune
Bamble kommune
Bardu kommune
Barne- og
likestillingsdepartementet
Beiarn kommune
Berg kommune
Bergen kommune
Berlevåg kommune
Bindal kommune
Birkenes kommune
Bjerkreim kommune
Bjugn kommune
Bodø kommune
Bokn kommune
Bremanger kommune
Brønnøy kommune
Buskerud fylkeskommune
Bygland kommune
Bykle kommune
Bærum kommune
Bø kommune
Bø kommune
Bømlo kommune
Båtsfjord kommune

Rådhuset
Postboks 780 Stoa
Postboks 353
Postboks 2003
Postboks 174
Postboks 323
Rådhuset
Kommunehuset
Postboks 134
Vangen 1
Rådhusveien 3
Postboks 788 Stoa
Kommunehuset
Sætremarka 2
Postboks 152 Bruhagen
Kong Beles veg 20
Postboks 44
Rådhusgata 11
Pb. 80
Postboks 401

1798
4809
1372
1802
6988
5323
4525
6480
6689
5745
1940
4809
5392
5943
6538
6899
8546
9050
3993
9365

AREMARK
ARENDAL
ASKER
ASKIM
ASKVOLL
KLEPPESTØ
KONSMO
AUKRA
AURE
AURLAND
BJØRKELANGEN
ARENDAL
STOREBØ
AUSTRHEIM
AVERØY
BALESTRAND
BALLANGEN
STORSTEINNES
LANGESUND
BARDU

Postboks 8036 Dep

0030

OSLO

Moldjord
Skaland
Postboks 7700
Torget 4
Rådhuset
Postboks 115
Postboks 17
Rådhuset
Postboks 319
Boknatun
Postboks 104
Rådhuset
Postboks 3563
Kommunehuset
Rådhuset
Rådhuset
Postboks 83
Rådhuset
Kommunehuset
Postboks 610

8110
9385
5020
9980
7980
4795
4389
7160
8001
5561
6721
8905
3007
4745
4754
1304
3833
8475
5430
9991

MOLDJORD
SKALAND
BERGEN
BERLEVÅG
TERRÅK
BIRKELAND
VIKESÅ
BJUGN
BODØ
BOKN
SVELGEN
BRØNNØYSUND
DRAMMEN
BYGLAND
BYKLE
SANDVIKA
BØ I TELEMARK
STRAUMSJØEN
BREMNES
BÅTSFJORD

Side 3
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Adresseliste
Dovre kommune
Drammen kommune
Drangedal kommune
Dyrøy kommune
Dønna kommune
Eid kommune
Eide kommune
Eidfjord kommune
Eidsberg kommune
Eidskog kommune
Eidsvoll kommune
Eigersund kommune
Elverum kommune
Enebakk kommune
Engerdal kommune
Etne kommune
Etnedal kommune
Evenes kommune
Evje og Hornnes kommune
Farsund kommune
Fauske kommune
Fedje kommune
Fet kommune
Finansdepartementet
Finnmark fylkeskommune
Finnøy kommune
Fitjar kommune
Fjaler kommune
Fjell kommune
Flakstad kommune
Flatanger kommune
Flekkefjord kommune
Flesberg kommune
Flora kommune
Flå kommune
Folldal kommune
Forsand kommune
Forsvarsdepartementet
Fosnes kommune
Fredrikstad kommune
Frogn kommune
Froland kommune

Kongsv. 4
Engene 1
Gudbrandsvei 7
Dyrøytunet 1
Solfjellsjøen
Rådhusvegen 11
Simadalsvegen 1
Ordfører Voldens vei 1
Postboks 94
Rådhusgata 1
Postboks 580
PB 403
Prestegårdsveien 4
Engerdalsveien 1794
Postboks 54
Kyrkjevegen 10 Bruflat
Postboks 43
Evjemoen
Postboks 100
Postboks 93
Stormarkvegen 49
Postboks 100
Postboks 8008 Dep
Fylkeshuset
Rådhuset
Postboks 83
Postboks 54
Postboks 184
Postboks 24
Kirkegaten 50
Postmottak
Markegata 51
Kommunehuset
Kommunehuset
Postboks 8126 Dep
Servicekontoret
Postboks 1405
Postboks 10
Osedalen

Side 4
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2662
3008
3750
9311
8820
6770
6490
5783
1850
2230
2080
4379
2418
1912
2440
5591
2890
8539
4735
4552
8201
5947
1901
0030
9815
4160
5418
6961
5342
8380
7770
4400
3623
6900
3539
2580
4110
0032
7856
1602
1441
4820

DOVRE
DRAMMEN
DRANGEDAL
BRØSTADBOTN
DØNNA
NORDFJORDEID
EIDE
EIDFJORD
MYSEN
SKOTTERUD
EIDSVOLL
EGERSUND
ELVERUM
ENEBAKK
ENGERDAL
ETNE
ETNEDAL
BOGEN I OFOTEN
EVJE
FARSUND
FAUSKE
FEDJE
FETSUND
OSLO
VADSØ
FINNØY
FITJAR
DALE I SUNNFJORD
STRAUME
RAMBERG
FLATANGER
FLEKKEFJORD
LAMPELAND
FLORØ
FLÅ
FOLLDAL
FORSAND
OSLO
JØA
FREDRIKSTAD
DRØBAK
FROLAND

Adresseliste
Frosta kommune
Fræna kommune
Frøya kommune
Fusa kommune
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
Fyresdal kommune
Førde kommune
Gamvik kommune

Alstad
Rådhuset
Postboks 152
Postboks 24

7633
6440
7261
5649

FROSTA
ELNESVÅGEN
SISTRANDA
EIKELANDSOSEN

Postboks 788 Stoa

4809

ARENDAL

Postboks 1604
Statens hus, Damsveien 1
Postboks 4034
Postboks 7310

3007
9815
2306
5020

DRAMMEN
VADSØ
HAMAR
BERGEN

Fylkeshuset

6404

MOLDE

Statens Hus, Moloveien 10

8002

BODØ

Postboks 2600

7734

STEINKJER

Postboks 987

2626

LILLEHAMMER

Postboks 8111 Dep

0032

OSLO

Postboks 59

4001

STAVANGER

Njøsavegen 2

6863

LEIKANGER

Postboks 4710, Sluppen
Postboks 2603
Postboks 6105
Postboks 2076
Postboks 325
Kommunehuset
Postboks 338
Postboks 174

7468
3702
9291
3103
1502
3870
6802
9770

TRONDHEIM
SKIEN
TROMSØ
TØNSBERG
MOSS
FYRESDAL
FØRDE
MEHAMN
SANDE I
SUNNFJORD
ØSTRE GAUSDAL
INNDYR
VALDERØYA
BATNFJORDSØRA
GJERDRUM
GJERSTAD
ÅLGÅRD
GJØVIK
SANDANE
GOL
JAREN

Gaular kommune
Gausdal kommune
Gildeskål kommune
Giske kommune
Gjemnes kommune
Gjerdrum kommune
Gjerstad kommune
Gjesdal kommune
Gjøvik kommune
Gloppen kommune
Gol kommune
Gran kommune

6973
Vestringsvegen 8
Postboks 54
Rådhuset
Kommunehuset
Pb 10
Kommunehuset
Rettedalen 1
Postboks 630
Grandavegen 9
Gamlevegen 4
Rådhusvegen 39

Side 5
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2651
8138
6050
6631
2024
4980
4330
2810
6823
3550
2770

Adresseliste
Grane kommune
Granvin herad
Gratangen kommune
Grimstad kommune
Grong kommune
Grue kommune
Gulen kommune
Hadsel kommune
Halden kommune
Halsa kommune
Hamar kommune
Hamarøy kommune
Hammerfest kommune
Haram kommune
Hareid kommune
Harstad kommune
Hasvik kommune
Hattfjelldal kommune
Haugesund kommune
Hedmark fylkeskommune
Helse- og
omsorgsdepartementet
Hemne kommune
Hemnes kommune
Hemsedal kommune
Herøy kommune
Herøy kommune
Hitra kommune
Hjartdal kommune
Hjelmeland kommune
Hobøl kommune
Hof kommune
Hol kommune
Hole kommune
Holmestrand kommune
Holtålen kommune
Hordaland fylkeskommune
Hornindal kommune
Horten kommune
Hurdal kommune
Hurum kommune

Industriveien 2
Postboks 13
Årstein
Postboks 123
Postboks 162
Postboks 173

8680
5733
9470
4891
7871
2261
5966
8450
1751
6683
2306
8294
9616
6270
6060
9479
9593
8690
5504

TROFORS
GRANVIN
GRATANGEN
GRIMSTAD
GRONG
Kirkenær
EIVINDVIK
STOKMARKNES
HALDEN
VÅGLAND
HAMAR
HAMARØY
HAMMERFEST
BRATTVÅG
HAREID
HARSTAD
BREIVIKBOTN
HATTFJELLDAL
HAUGESUND

2325

HAMAR

Postboks 8011 Dep

0030

OSLO

Trondheimsveien 1
Sentrumsveien 1
Kommunehuset
Postboks 274
Kommunehuset
Rådhuset
Sauland
Vågen
Elvestadveien 1000
Hofslundveien 5
Ålmannvegen 8
Viksveien 30
Postboks 318
Hovsletta
Postboks 7900
Postboks 24
Pb 10
Minneåsvegen 3
Nordre Sætrevei 1

7200
8646
3560
6099
8850
7240
3692
4130
1827
3090
3576
3530
3081
7380
5020
6761
3191
2090
3475

KYRKSÆTERØRA
KORGEN
HEMSEDAL
FOSNAVÅG
HERØY
HITRA
SAULAND
HJELMELAND
HOBØL
HOF
HOL
RØYSE
HOLMESTRAND
ÅLEN
BERGEN
HORNINDAL
HORTEN
HURDAL
SÆTRE

Rådhusgata 5
Postboks 150
Liabø
Postboks 4063
Kommunehuset
Postboks 1224
Storgata 19
Rådhusplassen 5
Postmottak
Postboks 43
O.T.Olsens vei 3 A
Postboks 2160
Postboks 4404
Bedriftssenteret
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Adresseliste
Hvaler kommune
Hyllestad kommune
Hægebostad kommune
Høyanger kommune
Høylandet kommune
Hå kommune
Ibestad kommune
Inderøy kommune
Iveland kommune
Jevnaker kommune
Jondal kommune
Justis- og
beredskapsdepartementet
Jølster kommune
Karasjok kommune
Karlsøy kommune
Karmøy kommune
Kautokeino kommune
Klepp kommune
Klima- og miljødepartementet
Klæbu kommune
Kommunesektorens
organisasjon
Kongsberg kommune
Kongsvinger kommune
Kragerø kommune
Kristiansand kommune
Kristiansund kommune
Krødsherad kommune
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Kvalsund kommune
Kvam herad
Kvinesdal kommune
Kvinnherad kommune
Kviteseid kommune
Kvitsøy kommune
Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune
Kåfjord kommune
Landbruks- og
matdepartementet

Storveien 32
Hyllestad kommunehus
Birkeland
Postboks 159
Administrasjonsbygget
Postboks 24
Rådhuset
Vennalivegen 7
Birketveit
Kirkegata 6
Kommunehuset

1680
6957
4595
6991
7977
4368
9450
7670
4724
3520
5627

SKJÆRHALDEN
HYLLESTAD
TINGVATN
HØYANGER
HØYLANDET
VARHAUG
HAMNVIK
INDERØY
IVELAND
JEVNAKER
JONDAL

Postboks 8005 Dep

0030

OSLO

Kommunehuset
Raddeviessogeaidnu 4
Rådhuset
Statsråd Vinjes gate 25
Bredbuktnesvn. 6
Postboks 25
Postboks 8013 Dep
Postboks 200

6843
9730
9130
4250
9520
4358
0030
7541

SKEI I JØLSTER
KARASJOK
HANSNES
KOPERVIK
KAUTOKEINO
KLEPPE
OSLO
KLÆBU

Postboks 1378 Vika

0114

OSLO

Postboks 115

Bygdeveien 26
Burfjord
Postboks 74

3602
2226
3791
4604
6501
3536
0030
0032
9620
5600
4480
5470
3850
4180
9475
9161
9148

KONGSBERG
KONGSVINGER
KRAGERØ
KRISTIANSAND S
KRISTIANSUND N
NORESUND
OSLO
OSLO
KVALSUND
NORHEIMSUND
KVINESDAL
ROSENDAL
KVITESEID
KVITSØY
BORKENES
BURFJORD
OLDERDALEN

Postboks 8007 Dep

0030

OSLO

Pb. 128
Postboks 417 Lund
Postboks 178
Postboks 8030 Dep
Postboks 8119 Dep
Rådhusv. 18
Grovagjelet 16
Nesgata 11
Rådhuset
Kviteseidgata 13
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Adresseliste
Lardal kommune
Larvik kommune
Lavangen kommune
Lebesby kommune
Leikanger kommune
Leirfjord kommune
Leka kommune
Leksvik kommune
Lenvik kommune
Lesja kommune
Levanger kommune
Lier kommune
Lierne kommune
Lillehammer kommune
Lillesand kommune
Lindesnes kommune
Lindås kommune
Lom kommune
Loppa kommune
Lund kommune
Lunner kommune
Lurøy kommune
Luster kommune
Lyngdal kommune
Lyngen kommune
Lærdal kommune
Lødingen kommune
Lørenskog kommune
Løten kommune
Malvik kommune
Mandal kommune
Marker kommune
Marnardal kommune
Masfjorden kommune
Meland kommune
Meldal kommune
Melhus kommune
Meløy kommune
Meråker kommune
Midsund kommune
Midtre Gauldal kommune

Svarstadtunet 15
Postboks 2020
Nessveien 7
Postboks 38
Skrivarvegen 7
Kommunehuset
Lekatun
Kommunehuset
Postboks 602
Kommunehuset
Postboks 130
PB 205
Administrasjonsbygget
Postboks 986
Postboks 23
Postboks 183 Vigeland
Felles postmottak
Kvernhusmyrane 20
Sognefjellsveien 6
Parkveien 1-3
Moiveien 9
Sandsvegen 1
Rådhuset
Rådhuset
Postboks 353
Strandveien 24
Postboks 83
Postboks 83
Postboks 304
Postboks 113
Postboks 140
Postboks 905
Postboks 114
Rådhuset
Sandnes
Postboks 79
Kvamsveien 2
Rådhuset
Gammelveien 5
Rådhuset
Midsund
Rådhuset
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3275
3255
9357
9790
6863
8890
7994
7120
9306
2665
7601
3401
7882
2626
4791
4524

SVARSTAD
LARVIK
TENNEVOLL
KJØLLEFJORD
LEIKANGER
LEIRFJORD
LEKA
LEKSVIK
FINNSNES
LESJA
LEVANGER
LIER
NORDLI
LILLEHAMMER
LILLESAND
LINDESNES

5914

ISDALSTØ

2686
9550
4460
2740
8766
6868
4577
9060
6886
8411
1471
2341
7551
4509
1871
4534
5981
5906
7336
7224
8150
7530
6475
7290

LOM
ØKSFJORD
MOI
ROA
LURØY
GAUPNE
LYNGDAL
LYNGSEIDET
LÆRDAL
LØDINGEN
LØRENSKOG
LØTEN
HOMMELVIK
MANDAL
ØRJE
MARNARDAL
MASFJORDNES
FREKHAUG
MELDAL
MELHUS
ØRNES
MERÅKER
MIDSUND
STØREN

Adresseliste
Modalen kommune
Modum kommune
Molde kommune
Moskenes kommune
Moss kommune
Møre og Romsdal
fylkeskommune
Målselv kommune
Måsøy kommune
Namdalseid kommune
Namsos kommune
Namsskogan kommune
Nannestad kommune
Narvik kommune
Naustdal kommune
Nedre Eiker kommune
Nes kommune
Nes kommune
Nesna kommune
Nesodden kommune
Nesseby kommune

Mo
Postboks 38
Rådhusplassen 1
Rådhuset
Postboks 175

5729
3371
6413
8390
1501

MODALEN
VIKERSUND
MOLDE
REINE
MOSS

Fylkeshuset

6404

MOLDE

Kommunehuset
Torget 1
Gløttvegen 2
Postboks 333 Sentrum
Teiealleen 31
Postmottak
Postboks 43
Postboks C
Postboks 114
Rukkedalsvegen 46
Movegen 24
Postboks 123
Rådhuset

9321
9690
7750
7801
7890
2030
8512
6806
3051
2151
3540
8700
1451
9840

Nesset kommune

Kommunehuset

6460

Nissedal kommune
Nittedal kommune
Nome kommune
Nord-Aurdal kommune
Norddal kommune
Nord-Fron kommune
Nordkapp kommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Odal kommune
Nordre Land kommune
Nordreisa kommune
Nord-Trøndelag
fylkeskommune
Nore og Uvdal kommune
Notodden kommune
Nærings- og
fiskeridepartementet
Nærøy kommune
Nøtterøy kommune

Kommunehuset
Pb 63
Ringsevja 30
Boks 143
Postboks 144
Nedregate 50
Postboks 403
Prinsens gate 100
Herredsveien 2
Postboks 173
Postboks 174

3855
1483
3830
2901
6211
2640
9751
8048
2120
2882
9156

MOEN
HAVØYSUND
NAMDALSEID
NAMSOS
NAMSSKOGAN
NANNESTAD
NARVIK
NAUSTDAL
MJØNDALEN
ÅRNES
NESBYEN
NESNA
NESODDTANGEN
VARANGERBOTN
EIDSVÅG I
ROMSDAL
TREUNGEN
SKYTTA
ULEFOSS
FAGERNES
VALLDAL
VINSTRA
HONNINGSVÅG
BODØ
SAGSTUA
DOKKA
STORSLETT

Seilmakergata 2

7735

STEINKJER

Sentrum 16
Postboks 193

3630
3672

RØDBERG
NOTODDEN

Postboks 8090 Dep

0032

OSLO

Idrettsvegen 1
Postboks 250 Borgheim

7970
3163

KOLVEREID
BORGHEIM

Side 9

-38-

Adresseliste
Odda kommune
Olje- og energidepartementet
Oppdal kommune
Oppegård kommune
Oppland fylkeskommune
Orkdal kommune
Os kommune
Os kommune
Osen kommune
Oslo kommune
Osterøy kommune
Overhalla kommune
Porsanger kommune
Porsgrunn kommune
Radøy kommune
Rakkestad kommune
Rana kommune
Randaberg kommune
Rauma kommune
Re kommune
Rendalen kommune
Rennebu kommune
Rennesøy kommune
Rindal kommune
Ringebu kommune
Ringerike kommune
Ringsaker kommune
Rissa kommune
Risør kommune
Roan kommune
Rogaland fylkeskommune
Rollag kommune
Rygge kommune
Rælingen kommune
Rødøy kommune
Rømskog kommune
Røros kommune
Røst kommune
Røyken kommune
Røyrvik kommune
Råde kommune
Salangen kommune

Opheimsgata 31
Postboks 8148 Dep
Inge Krokanns vei 2
Postboks 510
Postboks 988
Postboks 83
Rytrøa 14
Postboks 84
Kommunehuset
Rådhuset
Rådhuset
Svalivn. 2
Rådhuset
Pb. 128
Radøyvegen 1690
Postboks 264
Postboks 173
Postboks 40
Vollan 8 A
Postboks 123
Postmottak kommunehuset
Kommunehuset
Postboks 24
Rindalsvegen 17
Hanstadgata 4
Pb 123 Sentrum
Postboks 13
Rådhusveien 13
Postboks 158
Postboks 130 Sentrum
Larkollveien 9
Postboks 100
Postboks 93
Kommunehuset
Bergmannsgata 19
Rådhuset
Katrineåsveien 20
Kommunehuset
Skråtorpveien 2 A
Postboks 77

Side 10
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5750
0033
7340
1411
2626
7301
2550
5202
7740
0037
5282
7863
9712
3901
5936
1891
8601
4096
6300
3164
2485
7391
4159
6657
2630
3502
2381
7100
4952
7180
4001
3626
1570
2025
8185
1950
7374
8064
3440
7898
1640
9355

ODDA
OSLO
OPPDAL
KOLBOTN
LILLEHAMMER
ORKANGER
OS I ØSTERDALEN
OS
STEINSDALEN
OSLO
LONEVÅG
OVERHALLA
LAKSELV
PORSGRUNN
MANGER
RAKKESTAD
MO I RANA
RANDABERG
ÅNDALSNES
REVETAL
RENDALEN
RENNEBU
RENNESØY
RINDAL
RINGEBU
HØNEFOSS
BRUMUNDDAL
RISSA
RISØR
ROAN
STAVANGER
ROLLAG
DILLING
FJERDINGBY
VÅGAHOLMEN
RØMSKOG
RØROS
RØST
RØYKEN
LIMINGEN
RÅDE
SJØVEGAN

Adresseliste
Saltdal kommune
Samferdselsdepartementet
Samnanger kommune
Sande kommune
Sande kommune
Sandefjord kommune
Sandnes kommune
Sandøy kommune
Sarpsborg kommune
Sauda kommune
Sauherad kommune
Sel kommune
Selbu kommune
Selje kommune
Seljord kommune
Sigdal kommune
Siljan kommune
Sirdal kommune
Skaun kommune
Skedsmo kommune
Ski kommune
Skien kommune
Skiptvet kommune
Skjervøy kommune
Skjåk kommune
Skodje kommune
Skånland kommune
Smøla kommune
Snillfjord kommune
Snåsa kommune
Sogn og Fjordane
fylkeskommune
Sogndal kommune
Sokndal kommune
Sola kommune
Solund kommune
Songdalen kommune
Sortland kommune
Spydeberg kommune
Stange kommune
Statsministerens kontor
Stavanger kommune

Kirkegt. 23
Postboks 8010 Dep
Kommunehuset
Postboks 300
Rådhuset
Postboks 2025
Postboks 583
Harneshaug
Postboks 237
Postboks 44
Idunsvoll 3
Botten Hansens gt 9
Gjelbakken 15

Postboks 16
Tonstadvegen 28, Rådhuset
Postboks 74
Postboks 313
Postboks 3010
Postboks 158
Postboks 115
Postboks 145
Moavegen 30
Rådhuset
Postboks 240
Postboks 34
Krokstadøra
Sentrum

8250
0030
5650
3071
6084
3202
4305
6487
1702
4201
3812
2670
7580
6740
3840
3350
3749
4440
7358
2001
1402
3701
1806
9189
2690
6260
9439
6571
7257
7760

ROGNAN
OSLO
TYSSE
SANDE I VESTFOLD
LARSNES
SANDEFJORD
SANDNES
HARØY
SARPSBORG
SAUDA
AKKERHAUGEN
OTTA
SELBU
SELJE
SELJORD
PRESTFOSS
SILJAN
TONSTAD
BØRSA
LILLESTRØM
SKI
SKIEN
SKIPTVET
SKJERVØY
SKJÅK
SKODJE
EVENSKJER
SMØLA
SNILLFJORD
SNÅSA

Fylkeshuset, Askedalen 2

6863

LEIKANGER

Postboks 153
Gamleveien 20
Postboks 99
Kommunehuset
Postboks 53
Postboks 117
Stasjonsgata 35
Postboks 214
Postboks 8001 Dep
Postboks 8001

6851
4380
4097
6924
4685
8401
1820
2336
0030
4068

SOGNDAL
HAUGE I DALANE
SOLA
HARDBAKKE
NODELAND
SORTLAND
SPYDEBERG
STANGE
OSLO
STAVANGER

Brøløsvegen 13 A
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Adresseliste
Steigen kommune
Steinkjer kommune
Stjørdal kommune
Stokke kommune
Stord kommune
Stordal kommune
Stor-Elvdal kommune
Storfjord kommune
Strand kommune
Stranda kommune
Stryn kommune
Sula kommune
Suldal kommune
Sund kommune
Sunndal kommune
Surnadal kommune
Sveio kommune
Svelvik kommune
Sykkylven kommune
Søgne kommune
Sømna kommune
Søndre Land kommune
Sør-Aurdal kommune
Sørfold kommune
Sør-Fron kommune
Sør-Odal kommune
Sørreisa kommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Sørum kommune
Sør-Varanger kommune
Tana kommune
Telemark fylkeskommune
Time kommune
Tingvoll kommune
Tinn kommune
Tjeldsund kommune
Tjøme kommune
Tokke kommune
Tolga kommune
Torsken kommune
Tranøy kommune
Troms fylkeskommune

Leinesfjord
Postboks 2530
Postboks 133
Postboks 124
Postboks 304
Kommunehuset
Pb 85
Hatteng
Postboks 115
Øyna 13
Tonningsgata 4
Postboks 280
Eidsvegen 7
Postboks 23
Postboks 94
Bårdshaugvegen 1
Postboks 40
P.b. 40
Postboks 1051
Vik
Hovsbakken 1
Tingvollbakkin 15
Rådhuset
Kommunevegen 1
Øgardsvegen 2
Storveien 20
Postboks 2350 Sluppen
Postboks 113
Postboks 406
Rådhusveien 24
Postboks 2844
Postboks 38
Kommunehuset
Postboks 14
Rådhuset
Rødsgata 36
Storvegen 60
Kommunehuset
Kommunehuset
Postboks 6600

Side 12
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8283
7729
7501
3161
5402
6250
2481
9046
4126
6200
6783
6039
4230
5371
6601
6650
5559
3061
6230
4682
8920
2860
2930
8226
2647
2100
9310
7004
1921
9915
9845
3702
4349
6630
3661
9444
3145
3880
2540
9380
9304
9296

LEINESFJORD
STEINKJER
STJØRDAL
STOKKE
STORD
STORDAL
KOPPANG
OTEREN
JØRPELAND
STRANDA
STRYN
LANGEVÅG
SAND
SKOGSVÅG
SUNNDALSØRA
SURNADAL
SVEIO
SVELVIK
SYKKYLVEN
SØGNE
SØMNA
HOV
BAGN
STRAUMEN
SØR-FRON
SKARNES
SØRREISA
TRONDHEIM
SØRUMSAND
KIRKENES
TANA
SKIEN
BRYNE
TINGVOLL
RJUKAN
HOL I TJELDSUND
TJØME
DALEN
TOLGA
GRYLLEFJORD
VANGSVIK
TROMSØ

Adresseliste
Tromsø kommune
Trondheim kommune
Trysil kommune
Træna kommune
Trøgstad kommune
Tvedestrand kommune
Tydal kommune
Tynset kommune
Tysfjord kommune
Tysnes kommune
Tysvær kommune
Tønsberg kommune
Ullensaker kommune
Ullensvang herad
Ulstein kommune
Ulvik herad
Utenriksdepartementet
Utsira kommune
Vadsø kommune
Vaksdal kommune
Valle kommune
Vang kommune
Vanylven kommune
Vardø kommune
Vefsn kommune
Vega kommune
Vegårshei kommune
Vennesla kommune
Verdal kommune
Verran kommune
Vest-Agder fylkeskommune
Vestby kommune
Vestfold fylkeskommune
Vestnes kommune
Vestre Slidre kommune
Vestre Toten kommune
Vestvågøy kommune
Vevelstad kommune
Vik kommune
Vikna kommune
Vindafjord kommune

Postboks 6900
Postboks 2300 Sluppen
Postboks 200
Postboks 86
Postboks 34
Postboks 38
Ås
Torvgata 1
Postboks 104
Rådhuset
Postboks 94
Postboks 2410
Postboks 470
Postboks 143
Skeiesvegen 3
Postboks 8114 Dep
Postboks 63
Postboks 614
Konsul Jebsens gate 16
Postboks 4
Kommunehuset - Tyinvegen
5161
Rådhuset
Postboks 292
Postboks 560
Gladstad
Administrasjonsbygget
Postboks 25
Postboks 24
Liavegen 1
Postboks 517 Lundsiden
Postboks 144
Svend Foyns gate 9
Rådhuset
Slidrevegen 16
Postboks 84
Postboks 203
Kommunehuset
Postboks 134
Postboks 133 Sentrum
Rådhusplassen 1

Side 13
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9299
7004
2421
8770
1861
4901
7590
2500
8591
5685
5575
3104
2051
5780
6067
5730
0032
5547
9811
5722
4747

TROMSØ
TRONDHEIM
TRYSIL
TRÆNA
TRØGSTAD
TVEDESTRAND
TYDAL
TYNSET
KJØPSVIK
UGGDAL
AKSDAL
TØNSBERG
JESSHEIM
KINSARVIK
ULSTEINVIK
ULVIK
OSLO
UTSIRA
VADSØ
DALEKVAM
VALLE

2975

VANG I VALDRES

6143
9951
8651
8980
4985
4701
7651
7790
4605
1541
3126
6390
2966
2831
8376
8976
6891
7901
5580

FISKÅ
VARDØ
MOSJØEN
VEGA
VEGÅRSHEI
VENNESLA
VERDAL
MALM
KRISTIANSAND S
VESTBY
TØNSBERG
VESTNES
SLIDRE
RAUFOSS
LEKNES
VEVELSTAD
VIK I SOGN
RØRVIK
ØLEN

Adresseliste
Vinje kommune
Volda kommune
Voss kommune
Værøy kommune
Vågan kommune
Vågsøy kommune
Vågå kommune
Våler kommune
Våler kommune
Øksnes kommune
Ørland kommune
Ørskog kommune
Ørsta kommune
Østfold fylkeskommune
Østre Toten kommune
Øvre Eiker kommune
Øyer kommune
Øygarden kommune
Øystre Slidre kommune
Åfjord kommune
Ål kommune
Ålesund kommune
Åmli kommune
Åmot kommune
Årdal kommune
Ås kommune
Åseral kommune
Åsnes kommune

Vinjevegen 192
Stormyra 2
Postboks 145
Værøy kommune
Rådhuset
Postboks 294
Edv. Stormsveg 2
Kjosveien 1
Vålgutua 251
Postboks 33
Postboks 401
Rådhuset
Dalevegen 6
Postboks 220
Postboks 24
Postboks 76
Kongsvegen 325 Tingeberg
Øygarden rådhus
Tingvang, Bygdinvegen 1989
Øvre Årnes 7
Torget 1
Postboks 1521
Gata 5
Rådhuset, Torget 1
Statsråd Evensensveg 4
Postboks 195
Gardsvegen 68
Rådhusgata 1

Side 14
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3890
6100
5701
8063
8305
6701
2680
1592
2436
8439
7129
6240
6153
1702
2851
3301
2636
5337
2940
7170
3570
6025
4865
2450
6885
1431
4540
2270

VINJE
VOLDA
VOSS
VÆRØY
SVOLVÆR
MÅLØY
VÅGÅ
VÅLER I ØSTFOLD
VÅLER I SOLØR
MYRE
BREKSTAD
ØRSKOG
ØRSTA
SARPSBORG
LENA
HOKKSUND
ØYER
RONG
HEGGENES
ÅFJORD
ÅL
ÅLESUND
ÅMLI
RENA
ÅRDALSTANGEN
ÅS
ÅSERAL
FLISA

Saksframlegg

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

Saksnr. 2015/2244-8
Utvalgssak
Møtedato
98/15
15.12.2015
53/16
09.05.2016
91/16
22.08.2016
Saksbehandler: Hubertina Doeven

16482014006 Fastsetting av planprogram - Olaplassen masseuttak

Dokumenter i saken:
1 I Møtereferat - gjennomgang av planprogram Olaplassen massetak
2 I Varsel om oppstart av planarbeid - Olaplassen
masseuttak
3 I Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid og høring
planprogram - Olaplassen masseuttak
4 I Olaplassen masseuttak - kommentarer til utredning fra
Multiconsult
5 I Olaplassen - oppsummering fra infomøtet 240815 - til
orientering
6 I Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid og høring
av planprogram - Olaplassen - masseuttak - Midtre
Gauldal 45/21
7 I Olaplassen masseuttak - Planprogram fastsettelse i
kommunen
8 S 16482014006 Fastsetting av planprogram - Olaplassen
masseuttak

Multiconsult
Multiconsult AS
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Bent Bordal
Multiconsult AS
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Multiconsult AS

Vedlagte dokumenter vises med fet skrift

Saksopplysninger
Bakgrunn
Multiconsult har på vegne av Ramlo Sandtak AS startet reguleringsplanarbeid for Olaplassen
masseuttak. Området som tenkes regulert ligger nord for Støren og vest for Haga bru og Gaula, på
grunneiendommen 45/21 – hjemmelshaver Asbjørn Folstad.
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Fig 1. Oversiktskart over området som ønskes regulert.

Multiconsult har sendt varsling om oppstart i brev datert den 23.6.2015 til direkte berørte
grunneierne, offentlige myndigheter og andre interessenter. Samtidig med varslingen ble et forslag
til planprogram lagt ut til offentlig ettersyn/høring.
Reguleringsplanarbeidet er igangsatt med godkjenning fra Midtre Gauldal kommune i behandling av
Kommunedelplan for Støren (vedtatt i 2014). Det aktuelle området ligger utenfor KDP Støren og
er dermed ikke avsatt til formål for framtidig råstoffutvinning. Dette utløser krav om
konsekvensutredning (KU) med risiko- og sårbarhetsanalyse etter pbl §§ 12-9, 12-10 og 4-2, som
igjen krever utarbeidelse av et planprogram.
Planprogrammet skal etter at den har vært ut på høring og med eventuelle endringer, fastsettes av
kommunens planmyndighet. For de som hadde merknader ble det satt en frist til 1.9.2015.
Planprogrammets innhold
Selve planprogrammet er på 22 sider og det vises i sin helhet til vedlagte dokument for detaljert
innhold.
Programmet har følgende innhold:
 Bakgrunn og grusressurser på Olaplassen
Her beskrives kort firmaet som skal drive (Ramlo Sandtak), samt generelt om grusforbruket og
behovet i samfunnet. Det sies noe om planavgrensning og krav til KU og hvilke eiendommer som
er berørt. Dessuten nevnes kort grusforekomsten på Olaplassen særskilt.
 Gjeldende planer
Her nevnes planer som har betydning for denne reguleringsplan og vil være premissgivere for hva
som kan tillates.
 Dagens situasjon
Tar for seg en rekke deltema (geologi, landskap, naturressurser, naturmiljø og kulturmiljø, samt
trafikk og næringsliv/turisme), som beskriver dagens situasjon.
 Konsekvens
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Dagens situasjon slik området er i bruk pr. i dag mot framtidig utvinning.
 Utredningsprogram
Forslag på hva som skal utredes nærmere er i planprogrammet opplistet fra side 17 til 20.
Utredningstema er landskapshensyn, naturressurser, grunnvann og grunnforhold, vannmiljø og
naturmiljø/kulturmiljø, lokale og regionale forhold, samt transport og trafikksikkerhet. Videre skal
forurensning (støv og støy) belyses, samt folkehelse, barn/unge og universell utforming.
Det skal også legges vekt på etterbruken.
Planprogramdokumentet avslutter med et oppsett for ROS-analyse og viser til videre planprosess
og framdrift.
Innkomne merknader til Planprogrammet
Multiconsult har på vegne av tiltakshaver avholdt informasjonsmøter, både for offentlige
myndigheter og private grunneiere.
Innspill til planoppstart og planprogrammet er sammenstilt i et eget dokument som er vedlagt
saken. De viktigste momentene er:
Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK)
 Påpeker at Gaula er et Nasjonalt laksevassdrag og at forringelse, herunder
avrenningsproblematikk, ikke skal skje. Vannforekomstene skal ha god økologisk og kjemisk
tilstand
 Det er gjort funn av automatisk fredete kulturminner, som enten må avsettes med
hensynssone i ny plan eller søkes dispensasjon for arkeologisk utgraving av
bosetningsområdet.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 I ROS-analysen mangler vurderinger om kvikkleire og skredfare ved inngrep i områder med
marin leire.
 Gaulavassdraget må hensyntas og gjengis på plankartet under «bruk og vern av sjø og
vassdrag».
 Vannressursloven og vannforvaltningsforskriften må følges. Konsesjonsplikt kan bli utløst.
Direktoratet for mineralforvaltning (DMF)
 Forekomsten kan få endret status fra lokalt til regionalt meget viktig, etter hvert som
ressursene nærmere Trondheim drives ut.
 Mener også at forekomsten ligger gunstig til med tanke på E6-utbyggingen.
 Ikke-fornybare ressurser må utnyttes fullt ut før ev. nye uttak åpnes.
 Viser til at de kan overta rollen som ansvarlig myndighet i større mineralsaker dersom
kommunen ønsker det. DMF vil da gjennomføre hele KU-prosessen frem til vedtak fattes
av kommunen.
Jernbaneverket (JBV)
 Iht. forskrift er det ikke tillatt å etablere nye planoverganger over jernbanen. Det legges nå
opp til å stenge flere gamle overganger, blant annet Vollen. Planarbeidet må utrede hvorvidt
tiltaket vil kunne medføre økt trafikk over eksisterende planoverganger.
 JBVs har et langsiktig perspektiv å utrede dobbeltspor på Trønderbanen. Utredelsen må ta
hensyn til dette.
 Byggegrense er på 30 m iht. jernbanelovens § 10.
 Det må gjennomføres en områdestabilitetsanalyse som dokumenterer tilstrekkelig sikkerhet
iht. kravene i TEK 10 kap 7 og PBls § 28-1.
 Geoteknisk kompetanse må legges ved for å sikre at tiltaket ikke fører til økte setninger og
utglidninger, samt at overvann og dreneringsveger bør vurderes.
Statens vegvesen (SVV)
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 Planlagt avkjørsel til Fv 630 må imøtekomme tekniske krav til stigningsforhold (håndbok
N100)
 SVV er kritisk til at transport av masser skal gå gjennom Støren sentrum. Det pågår samtidig
planarbeider for ny E6 Prestteigen – Gylland. Det er ikke planlagt nytt kryss ved Haga bru,
som kobler på E6. Planprogram har vært ut på høring og er fastsatt. Det må utredes
alternative kjøreruter til og fra masseuttaket. Konsekvensene av å benytte Fv 630 for støv,
støy og sikkerhet gjennom Støren sentrum må utredes.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (FM)
 FM kritisk til omdisponering som har et 40-årsperspektiv og viser til jordlovens § 9 og
overordnete signaler om sterkt jordvern. Det må utarbeides et arealregnskap, utrede
arronderingsmessige forhold, og indirekte konsekvenser for atkomst til andre
landbruksareal.
 FMs miljøvernavdeling mener at forurensningsforskriftens kap. 30 bær synliggjøres i
planprosessen. Støy, støv, forurensning i grunnen og vassdrag må ivaretas.
 Kvasshyllan naturvernområde er vernet og det bør avsettes en buffersone på min. 30 meter.
 Det kreves utredning med hensyn til massedeponi og toppmasse-håndtering/mellomlagring.
 Landskapsmessige forhold må belyses og sette en nedre koteangivelse for uttaket.
 Naturmangfoldloven skal følges.
 Samfunnssikkerhetsmessige må det foreligge en ROS-analysen som kommunen har plikt til
å godkjenne.
 Området har vært og er utsatt for skred. Det forventes at sektormyndighet NVE er aktiv
deltaker i videre planarbeidene.
Mattilsynet
 Svært viktig at eneste vannkilden som forsyner området pr i dag ikke forringes. Krav om
fagkyndig utredning av konsekvensene for borebrønnen.
 Grunnvannsstrømmene i området er ikke beskrevet eller avstand masseuttak – fjellbrønnen.
Dette kan bli krevende å utrede blant annet pga. tykkelsen på løsmassene over fjellet,
retning på grunnvannsstrømmene og nedbørsmengder gjennom året og hvordan dette fyller
vannkildene.
 Forurensningsfaren må utredes særskilt – lagring av petroleumsprodukter /
deponeringsmasser / diffus avrenning og fokus på myrholdige masser. Dessuten må det tas
vannprøver før oppstart /drift i masseuttaket.
Bent Bordal
 Grunneier av gbnr 45/46 – argumenterer for at masseuttaket ikke iverksettes. Det vises til
fare for ras, tap av grunnvann, sannsynlighet for at kjemiske stoffer /støy /støv forringer
bomiljøet og naturvernområdets verdi reduseres også med tanke på fritids- og turområde.
Oversendelse av revidert planprogram.
Multiconsult har innarbeidet endringene i revidert planprogram. Vedlagte revisjon viser endringene i
gult skrift.
Vurdering
Planprogrammet slik den foreligger, er fullstendig og vil være et godt grunnlag for det videre
reguleringsplanarbeidet. Rådmannen har ingen kommentar til kvaliteten på det foreliggende
produktet.
Det er derimot fortsatt svært viktig at Midtre Gauldal kommune som planmyndighet, tar konkret
stilling til om kommune vil at det igangsatte reguleringsplanarbeidet skal fortsette. Det er et svært
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stort prosjekt som tenkes gjennomført og vil ha vesentlige og irreversible konsekvenser for
kommunens landskapsbilde nord for Støren, uansett om det legges opp til avbøtende tiltak.
Formelt har tiltakshaver fått en godkjenning, men kommunen har anledning å revidere sitt syn på
saken. Er prosjektet realistisk og mener kommunen at konsekvensene av et såpass stort tiltak er
uproblematisk?
Selve reguleringsplanarbeidet med tilhørende konsekvensutredninger og risiko- og
sårbarhetsanalysen vil kunne redusere en del uheldige momenter. Imidlertid vil tiltaket føre til
landskapsmessige endringer som er såpass omfattende at det i seg selv kan være argument for å
skrinlegge ønsker om utvikling innenfor råstoffutvinning her.
Hvis Midtre Gauldal kommune mener at råstoffutvinning kan skje her, vil det foreliggende
planprogrammet være tilstrekkelig og klar til å bli fastsatt.

Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune fastsetter planprogrammet for PlanID 16482014006 Reguleringsplan for
Olaplassen masseuttak.
Dette skjer i medhold av Plan- og bygningslovens § 4-1.

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 15.12.2015
Utvalgsleder Svein Fløttum informerte kort om mulig utvikling for Norsk kylling og E6 planer i
dette området. Torstein Rognes foreslo befaring før vedtak fattes.
Utvalget utsetter saken til befaring på barmark våren 2016 og behandling etter sommeren.
Alternativ forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak
Saken utsettes til befaring på barmark våren 2016 og behandling etter sommeren.

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 09.05.2016
Saken ble utsatt til neste møte. Dette skyldes mangel på tid.

-48-

-49-

-50-

VARSLINGSLISTE OLAPLASSEN
OFFENTLIG MYNDIGHETER/INSTANSER OG INTERESSENTER (sendes KUN på mail)
Navn
Fylkesmannen i Sør‐Trøndelag
Sør‐Trøndelag Fylkeskommune
Statens vegvesen, Region Midt
Jernbaneverket
Norges vassdrags‐ og energidirektorat,
Region Midt‐Norge
Direktoratet for Mineralforvaltning
Riksantikvaren
Mattilsynet, Distriktskontoret for
Trondheim
Melhus kommune
Miljødirektoratet
Midtre Gauldal kommune

-51416878/SWF

Adresse
Statens Hus
Postuttak
Fylkeshuset
Postboks 4350

Postnummer
7468
7004
6404
2308

MULTICONSULT
Poststed
Trondheim
Trondheim
Molde
Hamar

E‐post
fmstpostmottak@fylkesmannen.no
postmottak@stfk.no
firmapost‐midt@vegvesen.no
postmottak@jbv.no

Vestre Rosten 81
Postboks 3201 Lade
Dronningens gate 13, Pb. 8196 Dep

7075
7441
0034

Tiller
Trondheim
Oslo

rm@nve.no
mail@dirmin.no
postmottak@ra.no

Felles postmottak, postboks 383

2381

Brummunddal

Postboks 5672 Sluppen

7485

Trondheim

postmottak@mattilsynet.no
postmottak@melhus.kommune.no
post@miljodir.no
postmottak@midtre‐gauldal.kommune.no

VARSLINGSLISTE OLAPLASSEN
INTERESSEORGANINSASJONER (sendes KUN på mail)
Navn
NHO Transport
Næringsforeningen i
Trondheimsregionen, NiT
Forum for natur og friluftsliv i Sør‐
Trøndelag, c/o Naturvernforbundet
Naturvernforbundet Sør‐Trøndelag
Natur og ungdom Sør‐Trøndelag

-52416878/SWF

Adresse
Postboks 5477 Majorstuen

MULTICONSULT
Postnummer
0305

Poststed
Oslo

E‐post
post@tranport.no

Postboks 778 Sentrum

7408

Trondheim

firmapost@nitr.no

Sandgata 30
Sandgata 30

7012
7012

Trondheim
Trondheim

sor‐trondelag@fnf‐nett.no
sortrondelag@naturvern.no
sor‐trondelag@nu.no

VARSLINGSLISTE OLAPLASSEN
PRIVATE GRUNNEIERE
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Gnr
1
1
1
1
1
2
2
45
45
47
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
4011

Bnr Fnr Navn
1
Nils Magne Granmo
11
Tone Reese
11
Ingvald Hokseggen
35
John Reese
35
Unni Løseth Reese
2
Morten Flåteplass
2
Olga Jonetta Kjøtrød
1
Opplysningsvesenets fond
1
91 Marie Nordvik
5
Ole Johan Krogstad
10
Norsk kylling eiendom AS
21
Asgeir Folstad
22
Per Mikael Haugen
22
Per Olav Haugen
29
Tor Erik Zetterstrøm
45
Målfrid Engen Røe
46
Bent Bordal
58
Jens Vold
111
Marie Nordvik
208
Mario Bistiak
208
Lenka Bistiakova
210
Ivar Gjermund Sætermo
260
Helge Hugleik Myhre
284
Bjørn Flaa
29
Jernbaneverket

416878/SWF

MULTICONSULT
Adresse
Granmoen
Lilleøyen
Lilleøyen
Postboks 57
Lilleøien
Granmoen
Granmoen
Postboks 535 Sentrum
Kvasshyllan 4
Krogstadvegen 363
Postboks 1735 Vika
Folstad
Bjørgen
Bjørgen
Veitvetsvingen 5 A
Engan 38 A
Kvasshyllan 5 B
Kvasshyllan 2
Kvasshyllan 4
Kvasshyllan 9
Kvasshyllan 9
Kvasshyllan 7
Kvasshyllan 11
Kvasshyllan 5 A
Postboks 4350

Postnr
7290
7290
7290
7290
7290
7290
7290
0105
7290
7236
0121
7290
7387
7387
0595
7290
7290
7290
7290
7290
7290
7290
7290
7290
2308

Poststed
Støren
Støren
Støren
Støren
Støren
Støren
Støren
Oslo
Støren
Hovin i Gauldal
Oslo
Støren
Singsås
Singsås
Oslo
Støren
Støren
Støren
Støren
Støren
Støren
Støren
Støren
Støren
Hamar

416878 Olaplassen masseuttak
Oppsummering av innspill

Oppsummering av innspill per 15.9.2015
Sør‐Trøndelag Fylkeskommune, brev datert 07.07.2015:
Tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at
vannforekomstene skal ha god økologisk og kjemisk tilstand. Det er svært viktig å sikre at virksomheten i
planområdet ikke vil gi negative konsekvenser i form av avrenning fra masseuttak og massedeponi, også ved
store nedbørsmengder.
Gaula er på lista over Nasjonale laksevassdrag, og det er ikke tillatt med skadelige inngrep som kan skade
villaksen.
Det kan ut fra overnevnte ikke påregnes at det blir gitt tillatelse til utslipp av finstoff til Gaula. Steinbruddet må
utformes og drives slik at Gaula ikke påvirkes.
Det bør gjøres en vurdering av potensiale for, og tiltak for å hindre avrenning av finstoff til Gaula.
Planbeskrivelsen (KU) må beskrive hvordan grus og steinbruddet skal utformes og drives slik at miljøtilstanden i
elva ikke forringes.
Utbedrende tiltak når det gjelder allmennhetens bruk av området bør utredes/tas med i planprogrammet.
Forslagsstillers kommentar: Krav om tiltak for å hindre avrenning av finstoff til Gaula, og tiltak for allmennhetens
bruk tas inn i planprogrammet. Andre tema som er nevnt vil tas inn i planbeskrivelsen/ bestemmelser.
Sør‐Trøndelag Fylkeskommune, brev datert 13.10.2014:
Det ble gjort funn av arkeologisk fredete kulturminner i form av tidligere bosetningsspor innenfor deler av
planområdet.
Fylkeskommunen vurderer saken til to mulige handlingsalternativer. Enten kan kulturminnene sikres ved
alternativ 1: regulering til hensynssone C eller alternativ 2: det kan søkes om dispensasjon slik at
bosetningsområdet kan graves ut arkeologisk. Avhengig av hvilket alternativ som er mest hensiktsmessig må det
knyttes bestemmelser til arealbruken. Dersom alternativ 1 er realistisk har fylkeskommunen vedlagt ordlyd for
reguleringsbestemmelse, og vil komme tilbake med forslag til avgrensning av hensynssone. Ved alternativ 2 vil
fylkeskommunen på vegne av tiltakshaver søke om dispensasjon fra kulturminnelovens § 8.4. Fylkeskommunens
endelige uttalelse til reguleringsplanen foreligger først etter at Riksantikvaren (dispensasjonsmyndighet) og
Vitenskapsmuseet (forvaltningsmuseum) har gitt sin uttalelse. Om det kan gis dispensasjon skal
fylkeskommunen sørge for at vilkår i tilknytning til dispensasjonen bli tatt inn i reguleringsbestemmelsene.
Forslagsstillers kommentar: Det er alternativ 2 som er aktuelt å følge videre.
Norges vassdrags‐ og energidirektorat (NVE), brev datert 31.08.2015:
Det er alltid nødvendig at forekomster av kvikkleire kartlegges og skredfare vurderes ved inngrep i områder med
marin leire. I listen over tema som skal vurderes nærmere i ROS‐analysen er det ikke nevnt at grunnforhold og
fare for kvikkleireskred skal vurderes nærmere. NVE ber om at dette tas inn. Det må gjøres en fagkyndig
vurdering av fare for kvikkleireskred som følge av de planlagte tiltakene. Det må fremgå av vurderingen om tiltak
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innenfor planområdet kan medføre fare for områder som ligger utenfor planområdet. Det vises til NVEs veileder
7/2014 om hva vurderingen skal inneholde.
Gaula‐vassdraget må hensyntas. NVE ber om at alle elver, bekker og innsjøer identifiseres og merkes av på
plankartet, og anbefaler at vassdrag reguleres til bruk og vern av sjø og vassdrag. Elveos og randsoner langs
vassdrag er artsrike og bevaringsverdige mht. landskapsøkologi og biologisk mangfold, og viktige i
friluftssammenheng. I planen bør det gjøres en vurdering av og begrunnelse for byggeavstand mot vassdrag.
Dersom det planlegges tiltak som berører vassdraget og tilhørende kantsone, må konsekvensene av dette
beskrives, som grunnlag for vurdering etter vannressursloven og vannforvaltningsforskriften. NVE henviser
spesielt til aktsomhetsplikten i vannressursloven § 5. NVE gjør oppmerksom på at dersom planen endres eller
det viser seg at allmenne interesser kan bli berørt, kan dette utløse konsesjonsplikt. Planen må i tilfelle sendes
NVE for ny vurdering.
Forslagsstillers kommentar: Krav om tiltak ang. grunnforhold legges inn i planprogrammet; fagkyndig vurdering
av fare for kvikkleireskred. Det må fremgå av vurderingen om tiltak innenfor planområde kan medføre fare for
områder som ligger utenfor planområdet. Andre tema som er nevnt vil tas inn i planbeskrivelsen/ bestemmelser.
Direktoratet for mineralforvaltning (DMF), brev datert 27.8.2015:
Forekomsten på Olaplassen sin status som meget viktig ressurs lokalt opprettholdes, men NGU vil ikke utelukke
at forekomsten kan få større betydning etter hvert som ressursene nærmere Trondheim drives ut. Med tanke på
planlagt utbygging av ny E6 i Midtre Gauldal støtter DMF forslagsstillers vurdering av at Olaplassen har en
gunstig plassering for å forsyne området med byggeråstoff.
Ressursene på Olaplassen er vurdert å ha større betydning enn de fleste andre ressursene i nærområdet.
Mineralske ressurser er ikke‐fornybare og en bærekraftig forvaltning forutsetter at ressursene som tas ut bør
utnyttes fullt ut før ev. nye uttak åpnes.
DMF gjør oppmerksom på at framleggingsplikten av planprogram er blitt fjernet i den nye KU‐forskriften. Det er
derfor ikke nødvendig å forelegge planprogram før fastsetting. Den nye KU‐forskriften åpner derimot for at DMF
kan overta rollen som ansvarlig myndighet i større mineralsaker dersom kommunen ønsker det. DMF vil da
gjennomføre hele KU‐prosessen frem til vedtak fattes av kommunen.
Forslagsstillers kommentar: Ingen kommentar.
Jernbaneverket (JBV), brev datert 27.7.2015:
Iht. forskrift er det ikke tillatt å etablere nye planoverganger over jernbanen. Til orientering er det tre
planoverganger i området, km502,053 (Vollen), km 503,025 (Hagamælen) og km 503,839 (Sanden). JBV arbeider
med en reguleringsplan på Støren stasjon som bl.a. innebærer at Vollen blir lagt ned og brukere henvises til ny
atkomstveg fra Voldsøien. Til høsten vil planovergang på Sanden sikres med bomanlegg. JBV ber om at
planarbeidet utreder hvorvidt tiltaket vil kunne medføre økt trafikk over eksisterende planoverganger i området,
og hvorvidt det må gjennomføres avbøtende tiltak.
Iht. jernbaneloven § 10 er byggegrense fra jernbanesporet 30 m dersom ikke annet følger av reguleringsplan.
Det finnes ingen planer eller utredninger for dobbeltspor i området, men i JBV perspektivutredning «Jernbanen
mot 2015» er det bl.a. mål å etablere dobbeltspor på Trønderbanen Støren‐Steinkjer på lengre sikt.
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I området ved Haga bru er det svært liten plass for jernbanen og veg, ettersom Gaula og dalsiden opp mot
Olaplassen er naturlige barrierer. JBV ber om at videre utredning tar hensyn til ev. utvidelse av jernbanen i dette
området, slik at tiltaket ikke fordyrer fremtidige jernbanetiltak. Ev. utvidelse krever minst 10 m av dalsiden vest
for Haga bru må tas ut.
JBV har 10 stikkrenner i området som i brevet har km‐anvisning.
Jernbaneverket ber om at det gjøres vurderinger av om det planlagte tiltaket (f.eks. sprenging, lagring av masser
osv.) kan føre til økt fare for utglidninger mot Dovrebanen.
Håndtering av overvann og dreneringsveger må også vurderes. For å kunne godtgjøre at sikkerheten ivaretas,
forutsetter vi at tiltakshaver som del av ROS‐analysen til planforslaget, gjennomfører en
områdestabilitetsanalyse som dokumenterer tilstrekkelig sikkerhet iht. kravene i TEK10s kap. 7/PBLs § 28‐1 om
sikkerhet mot naturfare.
JBV sin «Veileder for nasjonale jernbaneinteresser i arealplanlegging etter Plan og bygningsloven» skal legges til
grunn for all planlegging nær jernbane.
Det må legges ved en uttalelse fra geoteknisk fagkyndig hvor det fremgår at tiltaket ikke vil føre til økt fare for
setninger og utrasinger. Håndtering av overvann og dreneringsveger bør også vurderes.
Forslagsstillers kommentar: Følgende krav vil bli innarbeidet i planprogrammet:
-

hvorvidt tiltaket vil kunne medføre økt trafikk over eksisterende planoverganger i området, og hvorvidt
det må gjennomføres avbøtende tiltak
videre utredning må ta hensyn til utvidelse av jernbanen
gjennomføre en områdestabilitetsanalyse som dokumenterer tilstrekkelig sikkerhet iht. kravene i TEK10s
kap. 7/PBLs § 28‐1 om sikkerhet mot naturfare

Statens vegvesen (SVV), brev datert 27.8.2015:
Ettersom planprogrammet ikke angir eksakt plassering av planlagt avkjørsel fra fv. 630 kan SVV kun gi en
forhåndsvurdering. SVV påpeker at avkjørselen må imøtekomme tekniske krav til stigningsforhold iht. håndbok
N100 «Veg og gateutforming» (tekniske krav er listet opp i merknadsbrevet), og ber om at det tas inn en rekke
bestemmelser som er listet opp i brevet.
SVV er kritisk til at transport til/fra masseuttaket skal gå gjennom Støren sentrum, men kan ikke ta stilling til
kjøreruten før konsekvensene av tiltaket er utredet. Det er foreløpig ikke planlagt nytt kryss som kobles på E6
ved Håggåbrua, og når E6 er ferdig utbygd må all trafikk til og fra masseuttaket benytte fv. 630 gjennom Støren
sentrum. Planprogram for E6 Prestteigen‐Gyllan er på høring, og SVV foreslår at synspunkter om kryssløsning
spilles inn innen 5. oktober 2015. SVV stiller en rekke spørsmål som må besvares i utredningen, så som
trafikkmengder, driftstider, kjøreruter, mm. SVV ber om at det skal ses etter alternative atkomstløsninger og
kjøreruter, og alternativ lokalisering av massetaket.
Krav om utredning i videre planarbeid:
‐ Muligheter for alternativ kjørerute til masseuttaket
‐ Konsekvensene av å benytte fv. 630 gjennom Støren sentrum (støv, støy, trafikksikkerhet)
‐ En rekke forslag/krav til bestemmelser
3

-56-

416878 Olaplassen masseuttak
Oppsummering av innspill

Forslagsstillers kommentar: Krav om vurdering av alternativ atkomst og alternative kjøreruter vil tas inn i
planprogrammet. Det er ikke aktuelt å vurdere andre lokaliseringer av massetaket i denne plansaken.
Fylkesmannen i Sør‐Trøndelag (FM), brev datert 1.9.2015:
FM er i utgangspunktet kritisk til tiltak som medfører omdisponering av dyrka mark som ikke er avklart i
kommuneplan, og vil påpeke at det kan være vanskelig å istandsette arealene til samme kvalitet som før
inngrepet. Med grunnlag i omdisponeringsforbudet i jordloven § 9 og overordnede signaler om sterkt jordvern,
frarår FM foreslåtte tiltak.
Utredningene skal omfatte et arealregnskap som viser endringer for dyrka mark og skog, inkl.
arronderingsmessige forhold, samt indirekte konsekvenser som atkomst til landbruksareal i og utenfor
planområdet.
Forurensningsloven og forurensningsforskriften krever en vurdering av de forurensnings‐messige
konsekvensene av masseuttak, og FM viser til forskriftens kapittel 30 om knuseverk og siktestasjoner. FM mener
at de vurderingene som kreves etter forskriftens kapittel 30 bør synliggjøres i planprosessen.
Det må gjøres en fagkyndig vurdering av de støymessige konsekvensene. Det må avgjøres om det bør gjøres
beregninger av støybildet og om det bør kreves ytterligere støyreduserende tiltak. Dersom uttaket ligger mindre
enn 200 m unna støyfølsom bebyggelse skal det gjøres støyberegninger og vurderes ut fra T‐1442/2012.
Ev. støvfluktproblematikk må beskrives. Masseuttak nærmere naboer enn 500 m skal etter
forurensningsforskriften gjennomføre støvnedfallsmålinger og iverksette tiltak. Krav må tas inn i bestemmelsene
for å hindre at støvflukt blir problematisk.
Det må redegjøres for hvordan forurensningsfaren skal håndteres innenfor planområdet, og hvilke avbøtende
tiltak som kan settes i verk for å forhindre forurensning. Avbøtende tiltak må tas inn i bestemmelsene.
Det må redegjøres for hvilke konsekvenser masseuttaket vil ha for Gaula og bekker i området i form av
avrenning fra driften og tilslamming, eller tilføring av partikler til vassdraget som kan skade fisken. FM viser til
forurensningsforskriften § 30.9 b) som krever dokumentasjon på at utslippene ikke er helse‐ eller miljøskadelige,
samt dokumentasjon på hvilke tiltak som er gjort for å hindre nedslamming og for å sikre resipientens
tilstandsklasse. Disse konsekvensene må være redegjort før planen sendes på høring.
Dersom det i forbindelse med tiltaket skal være utslipp til vann, eller dersom det er grunn til å tro at støv og
partikler fra driften kan ha negative konsekvenser for Gaula må det tas inn bestemmelser som sikrer
undersøkelser/overvåking av utslipp til Gaula og bekker i området. Det må settes krav til tidspunkt for
gjennomføring. Dersom prøveresultat indikerer at mengden suspendert stoff er så høy at man risikerer at målet
om god økologisk tilstand jf. vannforskriften ikke nås, må bestemmelsene sikre at det gjøres tiltak for å bedre
vannkvaliteten.
Ved vernetidspunkt for Kvasshyllan naturvernområde var det verneverdig skog også sør for grensen. Det er
sannsynlig at det er verneverdig skog i disse områdene i dag, og det må foretas kartlegging av planområdet.
Det bør avsettes en minimum 30 m buffersone med skog mot naturvernområdet (med unntak av der det er
dyrka mark). Hvis områdene med dyrka mark ikke skal benyttes lengre kan det med fordel etableres skog også
der. Planen må beskrive hvordan masseuttaket avsluttes mot reservatet. Bratte skråninger med fare for
ras/utglidninger er ikke akseptable.
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Det må gjøres rede for om det er behov for deponering av toppmasser i forbindelse med etablering av
bruddområdet. Fylkesmannen ber om at det redegjøres for hvor mye toppmasser som skal mellomlagres og at
det avsettes et område i planen hvor disse massene kan mellomlagres.
Det må redegjøres for etterbruk av området. Det bør tas inn bestemmelser om dette. For å skjerme omgivelsene
må det utarbeides bestemmelser som sikrer at det bevares/etableres en buffer‐/vegetasjonssone mot
bruddkanten, og dette bør være en rekkefølge‐bestemmelse som sikrer at den er etablert før driften kan starte.
Laveste uttakskoter nivå må tas inn på plankart og i bestemmelsene.
Tiltaket skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8‐12, og vurderingene må være skriftlig
redegjort før planen sendes til offentlig ettersyn. Det må beskrives hvilke arter som finnes innenfor
planområdet, og hvordan ev. sårbare arter kan bli berørt.
Det skal vurderes risiko og sårbarhet som kan oppstå ved endret arealbruk med dagens forutsetninger, og
hvordan fremtidige klimaendringer ev. vil påvirke tiltaket. FM forutsetter at merknader og faglige råd fra NVE
følges opp i utredning og plan.
Forslagsstillers kommentar: FM som landbruksmyndighet fraråder tiltaketet, med grunnlag i
omdisponeringsforbudet i jordloven §9 og overordna signaler om sterkt jordvern. Forslagsstiller forutsetter at en
fraråding ikke er det samme som et varsel om innsigelse.
Krav om kartlegging av skogsområdene innenfor planområdet vil bli innarbeidet i planprogrammet og diskutert
med Fylkesmannen før utførelse.
Mattilsynet, brev datert 25.8.2015:
Registrerte vannkilde er tilsynelatende eneste mulighet til vannforsyning i området per i dag. Derfor er det
ekstra viktig at tiltaket ikke medfører at kilden blir uegnet til uttak av drikkevann. Omsøkte tiltak kan komme i
konflikt med eksisterende grunnvannskilde. Mattilsynet imøteser derfor en fagkyndig utredning av
konsekvensene for borebrønnen.
Grunnvannstrømmen i området er ikke beskrevet, heller ikke avstanden fra masseuttaket til fjellbrønnen. Det er
derfor vanskelig å bedømme om uttak av masser vil gi økt fare for forurensning av grunnvannet. Beskyttelse av
fjellbrønner avhenger mye av tykkelsen på løsmassene som er over fjellet. Det er rimelig å anta at ved å fjerne
mye av massene i området vil kildebeskyttelsen svekkes. Retningen på grunnvannsstrømmen i området som vil
blant annet være avgjørende for konsekvensene. Avhengig av blant annet nedbørsmengder og grunnvannstand
vil enkelte vannkilder kunne mates ulikt gjennom året. Dette kan gjøre det mer komplekst å fastslå
konsekvensene eksakt.
Når det gjelder den potensielle forurensningsfaren i området er det viktig at det benyttes masser som ikke vil
tilføre området noen form for uønskede forurensninger. Lagringsplass for petroleumsprodukter må plasseres
slik at det er minst mulig risiko for avrenning i retning vannkilden. Deponerte masser må ikke tilføre området
helseskadelige forurensninger som på kort eller lang sikt kan forurense grunnvannet. Diffus avrenning av
helseskadelige agens kan være vanskelig å oppdage i tide. I det ligger også myrholdige masser som kan forandre
vannkvaliteten over tid. Utredningen bør også belyse disse forholdene.
Prøver av drikkevannet må tas før ev. oppstart av masseuttak. Forskrift om vannforsyning og drikkevann
regulerer prøvetaking.
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Forslagsstillers kommentar: Krav om fagkyndig utredning av konsekvensene for borebrønnen/vannforsyning,
inkl. for deponi etter avsluttet uttak av masser, og kvar om prøvetakning av drikkevannet, tas inn i
planprogrammet.
Bent Bordal, epost datert 30.8.2015:
Fare for ras: Bordal frykter at uttak av store mengder masse vil føre til ustabilitet og utløse ras i området, og
viser til at det vil komme mer ekstremvær i fremtiden. Det har gått ras i nyere og gammel tid, viser til Kvasshyll‐
raset på 1300‐tallet. Ras fra Olaplassen‐området kan forårsake store forurensninger av lakseelva Gaula, og
videre vil ras kunne sperre vei og jernbane. Bordal minner om at Gauldal videregående skole/linje for
anleggsvirksomhet har et øvingsområde i Engan, hvor det kjøres inn grus fra eksternt uttak for øving i å bruke
anleggsmaskiner. Masseuttak er forbudt i øvingsområdet.
Tap av grunnvann: Husholdningene på Kvasshyllan er ikke tilknyttet kommunale ledninger, men får vanntilførsel
via to private brønner. Den eldste brønnen ligger nært inntil planlagt uttaksområde. Bordal frykter masseuttak
kan endre eller ødelegge grunnvannsårene for brønnene.
Kjemiske stoffer: Støvdempende middel kan forurense grunnvannet. Regn vil påvirke denne prosessen. Slikt
forurenset grunnvann kan forurense husholdningenes vanntilførsel, som videre kan havne i Gaula.
Støy og støv: Vil følge av virksomheten og bli merkbar og sjenerende for boliger på Kvasshyllan og i Støren
sentrum.
Naturvernområde: Et masseuttak vil påvirke dyrelivet i fredet område og gjøre det fattigere. Området vil også bli
merkbart svekket som fritids‐ og turområde.
Bomiljø: Kvasshyllan er i dag et godt og uforstyrret bomiljø. Planlagte virksomhet vil svekke trivsel og livskvalitet.
Det vil også skje en verdiforringelse på eiendommene.
Bordal ser det som mest tjenlig at tiltaket ikke iverksettes og finner etablering av uttak uforståelig når tunge
argumenter taler imot.
Forslagsstillers kommentar: Alle nevnte tema vil bli utredet og omtalt i planbeskrivelsen.
Kjell Ove Mælen, e‐post datert 14.09.15:
Mælen reagerer på er at beboere på Krogstadsanden nord/vest for planområdet ikke var kalt inn til
informasjonsmøte i august. Undertegnede står som eier av 45/10 i Midtre Gauldal samt 228/1 i Melhus, og
Mælen ser seg like berørt av planene som de andre på berørt lista. Dette gjelder også de andre på
Krogstadsanden. Mælen ber derfor om å bli satt på «berørt‐lista» ved videre behandling av planforslaget.
Forslagsstillers kommentar: Multiconsult har vært i kontakt med Mælen og fått avklart at hjemmelshaver på gnr.
45/10 har fått varsel, men at det var en annen enn Mælen. Norsk Kylling AS står som hjemmelshaver for gnr.
45/10. Mælen og andre eiendommer på Krogstadsanden er lagt inn i adresseliste for videre medvirkning.
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Forord
RamloSandtaker tiltakshaverfor planeneom uttak av grusved Olaplasseni Midtre Gauldalkommune.
Multiconsult er engasjertsom forslagstillerfor å bistå med utarbeidelseav planmaterialeiht plan og
bygningsloven.
Forslagtil planprogramer utarbeidet i henholdtil plan og bygningslovens§ 4 1 Planprogram.Vi henviser
ogsåtil Forskriftom konsekvensutredningerav 1.1.2015,vedlegg , der det stilles krav om at uttak av
masserskalkonsekvensutredes,
og vedleggIV Rammerfor innhold i konsekvensutredningen,
som beskriver
relevantetema for utredningen.
Hensiktenmed programmetog høringenav dette er å gi berørte myndigheterog interesserteinformasjon
om tiltaket, formålet med planarbeidet,planprosessen,eventuelleutredningsalternativersom vil bli
vurdert og behovetfor utredninger.Påden måten får alle mulighet til å uttale segom hva som er viktig i
dennesakenog som må gjøresrede for i konsekvensutredning
(KU)og reguleringsplan.Reguleringsplan
med KUskalgi grunnlagfor beslutningom, og eventuelt på hvilke vilkår, tillatelse om masseuttakkan gis.
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Forslagtil planprogram,og høringsuttalelsenetil dette, skalbrukessom grunnlagnår Midtre Gauldal
kommuneskalfastsettedet endeligeplanprogrammet.
Planprogrammeter utarbeidet i periodenapril 2015 juni 2015.Planprogrammetvar på høringfra 24.6.
1.9.2015.Relevantemyndigheterog berørte parter var invitert til informasjonsmøte24.8.2015.
Oppdragslederhos Multiconsult er TorunnSpetsStorhov,og sivilarkitekt/arealplanleggerSiljeWendelborg
Fremoog arealplanleggerMalin Moen Grendaler medarbeiderefor planprogrammet.

Multiconsult ASA

silje.wendelborg.fremo@multiconsult.no
Postboks6230Sluppen,7486 Trondheim
Telefon:73 10 34 10

Planprogrammetsendestil politisk behandling/fastsettelsei kommunen.
Trondheim,7. oktober 2015

Forsidefoto:Kvasshyllan/Olaplassen
sett fra sør mot nord
Alle foto er tatt av RamloSandtakeller Multiconsult om ikke annet er oppgitt.
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RamloSandtakønskerå etablereet masseuttakfor utvinning av grus og steinmasserpå Kvasshyllan,heretter kalt Olaplassen,gnr.
45 bnr. 21 i Midtre Gauldalkommune.Områdetligger ca.2 km i luftlinje nord for Størensentrum,ca. 400 meter vest for og ca. 115
meter høyereenn Gaula.RamloSandtakhar vurdert grusressursentil å ha et samletuttaksvolumpå ca. 4,3 millioner m3 og med et
årlig uttak på 107 500 m3 vil masseuttaketha en driftstid på om lag 40 år. Dette vurderessom store ressurser.
Hensiktenmed planarbeideter å gjøre klart et områdefor råstoffutvinningmed trygg og forutsigbar drift. Områdeter vist som
landbruksområde(LNFR)i kommuneplanensarealdel.Førdet kan etablereset masseuttakog startesutvinning av masser,må
sakenkonsekvensutredes
og behandlessom en reguleringsplanetter plan og bygningsloven.Planprosessen
skalgjøre det mulig å
ivareta ulike samfunnshensynog sørgefor en forsvarligistandsettingav områdene etter endt drift. Planprogrammet(dette
dokumentet)er første fasei planprosessen.Planprogrammetskalvise hva som skalutredes,hvilke metoder som skalbrukesfor
utredning, hvordanmedvirkningmed berørte og interesserteparter skalskje,og framdrift for reguleringsplanprosessen.
Berørte
myndigheter,naboerog andre vil bli informert og få anledningtil å uttale segbåde til planprogrammetog til reguleringsplanen.
Grusressursen
på Olaplassener registrert i NGU’sgrus og pukkdatabase.Opplysningerher er sist oppdatert i 2001.Forekomsten
er klassifisertsom en meget viktig ressursi kommunen.Rangeringener vurdert ut fra volum, kvalitet og situasjonsbetingede
forhold som beliggenhetog marked. Grusressursens
utbredelseog beliggenheti terrenget gjør at det ikke er aktuelt å vurdere
flere alternativer for uttak. Entenbevaresområdet som i dag,0 alternativet, eller det etablereset masseuttakfor uttak av hele
grusressurseninnenfor området, alternativ 1.
Olaplassener lokalisertpå Kvasshyllan,vest for Hagabru, nord for Størensentrum.Kunen eiendom,gnr. 45 bnr. 21, berøres
direkte. Totalt er eiendommenpå 319 dekar. Det er inngått avtale mellom RamloSandtakASog grunneierom reguleringog
planleggingav masseuttak.Atkomsttil Olaplassenskjer i dagfra fv. 630 (gamleE6),opp via en bratt grusetveg. Vegener
atkomstveitil 5 boliger som ligger rett sør for planområdetpå sammeplatå. Det aktuelle planområdetbenyttesi dag til jord og
skogbruk.Somnabo i nord og vest ligger Kvasshyllannaturreservat. Høsten2014 er det gjort en arkeologiskregistrerings
undersøkelsei det aktuelleplanområdet.Ved undersøkelseneble det påvistflere automatiskfredede kulturminner som prinsipielt
er av nasjonalinteresse(bosetting,jernalder).Dennetypen kulturminner er vanligforekommende,og det er vurdert at de har
relativt liten tilknyttet opplevelsesog formidlingsverdislik de ligger.
Utredningstema:Landskapsbilde
og estetiskehensyn,naturressurser,grunnvann,naturmiljø, vannmiljø,kulturmiljø, nærmiljøog
friluftsliv, lokaleog regionaleforhold, transport og trafikksikkerhet,forurensing/utslipp,grunnforholdog etterbruk. Temasom
befolkningenshelse,barnsinteresserog universellutforming vil inngå i andretema.
Informasjonog medvirkning:Plan og bygningslovenskrav til medvirkningvil sikresgjennomvarslingom oppstart av
reguleringsplanog KU,sommer2015,høringav planprogram,sommer/høst2015,høringav reguleringsplanmed
konsekvensutredning,
vinter 2016 og åpent informasjonsmøtenår og ved behov.
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Innledning
RamloSandtakønskerå etablereet masseuttakfor utvinning av grus og steinmasserpå Kvasshyllan,
heretter kalt Olaplassen,gnr. 45 bnr. 21 i Midtre Gauldalkommune.Områdetligger ca. 2 km i
luftlinje nord for Størensentrum,ca. 400 meter vest for og ca. 115 meter høyereenn Gaula.
Samfunneter avhengigav kontinuerligtilgangpå grus og pukkressurser.Masseuttakmedførerofte
miljøkonsekvensersom oppfattes som negativei forhold til nærmiljø,landskap,natur, osv.Det vil
værebehov for interesseavveiinger.
RamloSandtakønskeren langsiktigog forutsigbarutnyttelse av
den verdifulle sand og grusressursenpå Olaplassen.Dette vil medføreat kommunenog regionenfår
dekketstore deler av sitt behov for sandog grusi lang tid fremover.
RamloSandtakhar vurdert grusressursentil å ha et samletuttaksvolumpå ca. 4,3 millioner m3 og
med et årlig uttak på 107 500 m3 vil masseuttaketha en driftstid på om lag 40 år. Dette vurderessom
store ressurser.
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HAGABRU

OLAPLASSEN

GAULA

STØREN

Figur1 1 Oversiktskartover planområdetnord for Størengamle sentrum.Planområdetvist med lilla sirkel.
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Områdeter vist som områdefor landbruk,natur og friluftsliv (LNFR)i kommuneplanensarealdel.Før
det kan etablereset masseuttakog startesutvinning av masser,må sakenkonsekvensutredes
og
behandlessom en reguleringsplanetter plan og bygningsloven.Dette planprogrammetskalvisehva
som skalutredes,hvilke metoder som skalbrukesfor utredning,hvordanmedvirkningmed berørte
og interesserteparter skalskje,og framdrift for reguleringsplanprosessen.
For utarbeidelseav planprogrammeter det innhentet kjent og tilgjengeliginformasjonfra en rekke
kilder, som offentlige nettsteder, gjeldendearealplaner,samtalermed grunneierog kommunen,osv.

1.1 Bakgrunn
1.1.1 Om tiltakshaver RamloSandtak
RamloSandtakhar drevet med utvinning av mineralersiden1933,og er i dag en betydeligleverandør
av sand,grusog pukk i Trondheimsregionen.RamloSandtakdriver ogsåflere massedeponi.
Naturgrusog sandsom utvinnesi bedriftensaktive massetak,går i all hovedsakut som tilslag til
betongproduksjon,strøsandog til ulike anleggstekniskeformål.
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1.1.2 Genereltom grusressurser

Samfunneter avhengigav kontinuerligtilgangpå grus og pukkressurser.Norgehar samletsand,grus
og pukk til en verdi av nær 500 milliarder norskekroner. Ogde samlederessurseneer beregnettil
8300millioner tonn, og er ventet å vare i godt over 100 år. I 2011ble det omsatt pukk og grusfor
12,4 milliarder norskekroner.
I gjennomsnitter årlig forbruk per nordmannom lag 11 tonn med sand,grusog pukk produkter. For
Trondheim,Malvik, Klæbu,Melhusog Midtre Gauldalkommune,med et samletinnbyggertallpå ca.
200 000 mennesker,medførerdette et behovpå ca. 2,2 millioner tonn i året.
Det er stor utbyggingsaktiviteti regionen,hvoravflere store utbyggingsprosjekterer lokaliserti
Midtre Gauldalkommune.Blant annet er det behovfor massertil vegvedlikeholdog ny vegbygging,
så som strøsandtil vegeri distriktet vinterstid og til utbyggingav ny E6gjennomkommunen.Nærhet
mellom byggeprosjektog ressursgrunnlagetav god kvalitet og mengdeer av avgjørendebetydning.
Entransport avstandpå over 30 40 km vil medføretap for alle aktører i byggeprosessen.
Olaplassen
liggersentralt i regionen,nær E6og har en ideell plasseringi forhold til mangestørre
utbyggingsprosjekter.

1.2 Hensiktenmed planarbeidet

Hensiktenmed planarbeideter å gjøre klart et områdefor råstoffutvinningmed trygg og forutsigbar
drift. Planprosessen
skalgjøre det mulig å ivareta ulike samfunnshensynog sørgefor en forsvarlig
istandsettingav områdeneetter endt drift. Planprogrammet(dette dokumentet)er første fasei
planprosessen.Berørtemyndigheter,naboerog andre vil bli informert og få anledningtil å uttale seg
både til planprogrammetog til reguleringsplanen.Eventuellekonfliktområdervil bli gjort synligog
avklart.Somdel av reguleringsplanmaterialetvil det ogsålagesen driftsplan som viserfaser i uttak av
masser,avslutningog istandsettingetter endt drift. RamloSandtakser for segat området kan
benyttessom massedepon
i for rene masseretter endt drift, for deretter å bli opparbeidetsom
jordbruksarealpå nytt.
Avgrensningav planområdet
Påbakgrunnav konsekvensutredning
og i løpet av planprosessenvil avgrensningenav planområdet
bli endeligavklart og fastsatt.
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Figur1 2 Forslagtil planavgrensningmed skissetil ny atkomstveg(gul linje). Ill. Rambøll

1.3 Kravom konsekvensutrending(KU)

Forskriftom konsekvensutredninger
fastsatt 1.1.2015,§ 2, lister opp planer og tiltak som alltid skal
konsekvensutredes.
I bokstavf) heter det at reguleringsplanersom inneholdertiltak nevnt i vedleggI
skalkonsekvensutredes.
Områdeter heller ikke avklart i kommuneplanensarealdel/
kommunedelplan.
VedleggI lister opp planer og tiltak som alltid skalkonsekvensutredes.
Der heter det:
2. Uttak av malmer,mineraler,stein, grus,sand,leire eller andre masserdersomminst 200 dekar
samletoverflateblir berørt eller samletuttak omfatter mer enn 2 millioner m³ masse,samt
torvskjæringpå et områdepå mer enn 1 500 dekar.Direktoratetfor mineralforvaltninger ansvarlig
myndighetfor størreuttak av mineralressurserdersomplanmyndighetenønskerdette.
Tiltaketvil innebæreet uttak på over 2 millioner m³ masseog tiltaket skalderfor konsekvensutredes.

1.4 Berørte eiendommer
Følgendeeiendommervil kunnebli berørt i større eller mindre grad:
Gnr/bnr

Grunneier

Kommentar

45/21

AsgeirFolstad

Masseuttakskalskje her

45/46

Bent Bordal

Naboi sør

45/284

BjørnFlaa

Naboi sør

45/210

Ivar GjermundSætermo

Naboi sør

45/208

Mario Bistiak,LenkaBistiakova Naboi sør
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45/260

HelgeHugleikMyhre

Naboi sør

47/5

Ole JohanKrogstad

Naboi vest, naturreservat

45/22

PerMikael Haugen,PerOlavHaugen

Naboi sør

45/10

Kjell OveMælen/NorskKylling

Naboi nord, naturreservat

45/45

Målfrid EngenRøe

Naboi nord, naturreservat

4011/29

Jernbaneverket

Naboi nord, naturreservat

Grusressursenpå Olaplassen
Grusressursen
på Olaplassener registrert i NGU’sgrus og pukkdatabase,forekomstområde1648
054. Opplysningerher er sist oppdatert i 2001.Forekomstener klassifisertsom en meget viktig
ressursi kommunen.Rangeringener vurdert ut fra volum, kvalitet og situasjonsbetingedeforhold
som beliggenhetog marked.
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Forekomstener et stort breelvdeltamed ryggersom er blitt til av smeltevannsdrenering,og som
bestårav sand,grusog morenemateriale.Selveterrassener over hundre meter høy og bygd opp til
marin grensepå ca. 175 moh. I 2012er det utført grunnundersøkelser
og geotekniskevurderingerav
området. Undersøkelsene
avdekketdype forekomstermed lagdelt sandog grusned til store dybder.
Det vil ogsåkunne værelag med siltholdigemasser,selvom dette ikke er registrert i noen av
borepunktene.Resultatetav grunnundersøkelsene
gir ingen klar indikasjonpå finstoffinnhold, eller
kvaliteten på massenefor øvrig.Forekomstenskvalitet kan variereover området og i dybden.
Densørvestredelen av planområdetbestår en del stor stein og grov grus,mensden resterende
delen av platået består av silt. Tiltakshaverhar antydet at det kan væreaktuelt å ta ut masserinntil
70 meter under dagensterreng på Olaplassen,dvs.ned til ca. kote 105.
Det finnes et masseuttaki forekomsteni dag.Her er det tatt ut masserfra den ravinerte delen av
forekomsten,som er benyttet som betongtilslag.

3

Gjeldendeplaner

3.1 Mineralstrategien

I 2013lanserteRegjeringen«Strategifor mineralnæringen»en offensivmineralstrategider det
uttrykkesforventningerknyttet til norskemineralressurser.Regjeringenforventerat det leggesopp
til langsiktig,god forvaltning av lokalemineralressurserfor å sikrefremtidig tilgang.
Viderestår det i Solbergregjeringenspolitisk plattform, lansert7.oktober 2013:I mangedeler av
Norgekan mineralnæringenføre til økt aktivitet og sysselsetting.Det er store verdieri fjelleneog i
grunnenvår. Mineralnæringenvil derfor væreet viktig satsningsområdet.

3.2 Pukkog grus i Trondheimsregionen,Fylkesplan
PlanenPukkog grusi Trondheimsregionen,
datert 27.9.2006,er laget som et felles kunnskaps
grunnlagfor kommunenei Trondheimsregionen.
Planener fastsatt av Samarbeidsutvalget
for
Trondheimsregionen/Sør
Trøndelagfylkeskommune.
Planennevner61 grusforekomsterog 4 pukklokaliteteri Midtre Gauldalkommune.4 grus
forekomsterklassifisertsom meget viktige,dette gjelder forekomsteneKolmoen,Bjørkåsen,
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Killingmoanog Kvasshylla.2 pukkforekomsterer klassifisertsom meget viktige,dette er
forekomsteneFollstadog Furukollen(NGUrapport 2002.056).
Konflikttemafor Kvasshyllasom er nevnt i planener beskrevetslik: Mange av grusressursene
i Midtre
Gauldalligger i tilknytning til vassdragsom Gaulaog Sokna.Gaulahar status som varig vernet
vassdragmot kraftutbygging.I tillegg har Gaulahar betydeligeinteressernår det gjeldernaturvern,
kulturlandskap,laksefiskeog friluftsliv. Dette betyr at verneinteressene
må tilleggesstor vekt.

3.3 Kommuneplanensarealdel
Kommuneplanensarealdelfor Midtre Gauldalkommuneer vedtatt 26.4.2010.Aktuelt planområdeer
vist som LNFområdet (landbruk,natur og friluftsliv). Kvasshyllannaturvernområdeer båndlagtetter
lov om naturvern (svart skravur)og grenserinn mot det aktuelleuttaksområdet.

e
v
a
g
t
u
S
K

Figur3 1 Utsnitt av kommuneplanensarealdel.Rødtpunkt viserOlaplassen.Gulstiplet linje viser
kommunedelplanens
avslutningmot nord.

3.4 Kommunedelplanfor Støren(KDPStøren)

Kommunedelplanfor Størenble vedtatt 23.6.2014.Olaplassenliggerlike utenfor kommunedelplan
for Støren,rett nord for planavgrensningen.
I planprosessenble det vurdert å innlemmeOlaplasseni
kommunedelplanen,men kommunenønsketå få avklart masseuttakgjennomen egenregulerings
planprosessog leggedet inn i overordnetplan i en framtidig rullering. Midtre Gauldalkommune har i
merknadsbehandling
til KDPStøren,vedleggtil planen,sagtfølgendeom å utvide planområdetfor
KDPog ta inn masseuttaketi planen:Nei, planområdetutvidesikke i denneomgang.MGKstiller seg
positivetil at det igangsettesreguleringsprosess
utenom arbeidetmed KDPStøren.Områdetmå
konsekvensutredes.
I tilrådningenfra kommunen ble det lagt vekt på at landskapselementetog tilretteleggingav
infrastruktur må væreen viktig del av konsekvensvurderingen.
Paralleltmed planprosessenfor kommunedelplanener det gjennomførtet prosjekt
SentrumsprosjektStørensom har hatt som mål å skapeet mere tydelig og attraktivt sentrum.
Kommunenhar uttalt av et masseuttakpå Olaplassenikke nødvendigvisvil byggeopp under dette
målet og den «oppryddingen»som nå gjøresi og rundt Støren.
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To mindre områdersør for Olaplassen,som er en del av sammeforekomsten,er vist som områdefor
råstoffutvinning,kalt RU1og RU2i KDPStøren.RU1er uregulert og det ligger en skytebanei
tilknytning til uttaket. RU2er regulert i plan ID 2012004.Kommersielldrift i området er avsluttet, og
masseuttaket benyttesnå som «øvingsfelt»for eleverved Midtre Gauldalvideregåendeskole,
anleggslinja.
I bestemmelsenetil KDPStørener det stilt krav om at det skallagesnye reguleringsplanerfor nye
områderfor råstoffutvinning.

3.5 E6
Statensvegvesenplanleggerutbyggingav ny E6gjennomstore deler av Soknedal,fra Ulsbergtil
Melhus.Dette berører Størenog Midtre Gauldalkommuneni stor grad.Planlegginger i gangog
utbyggingforventeså starte i 2016 og vare fram til 2023 fordelt på flere delstrekninger.
Reguleringsplan
for strekingenPrestteigenGyllanforventesvedtatt i 2017.

4

Dagenssituasjon
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4.1 Lokaliseringog arealbruk

Olaplassener lokalisertpå Kvasshyllan,vest for Hagabru lengstnord i Midtre Gauldalkommune.Kun
en eiendom,gnr. 45 bnr. 21, berøresdirekte. Det er inngått avtalemellom RamloSandtakASog
grunneierom reguleringog planleggingav masseuttak.Atkomst til Olaplassenskjer i dagfra fv. 630
(gamleE6),opp via en bratt grusetveg.Vegener atkomstveitil 5 boliger som liggerrett sør for
planområdetpå sammeplatå.
Totalt er eiendommenpå 319 dekar. Det aktuelleplanområdetbenyttesi dag til jord og skogbruk.
Somnabo i nord og vest liggerKvasshyllannaturreservat. Et flatere jordbruksområdelangsfv. 630
inngårogsåi planområdet.

4.2 Geologi,grunnforhold og flom
4.2.1 Geologi

Kvasshyllan/Olaplassen
er en av tallrike breelvavsetningeri Gauldalen.Akkurat her er det slike
avsetningerpå beggesider av dalen,som tyder på at det har vært et breelvdeltasom har krysset
dalen.Langsjernbanenrett øst for Olaplassen,har det vært flere rassituasjonerog stabilitets
forholdeneer problematiske.Dette kan tyde på at breelvavsetningenliggerover hav og
fjordavsetninger(NGUSkrifter 65, 1985).
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Figur4 1 Kartutsnitt visermarin grensemed blått og skredvisesmed gule og brune punkt. Gulepunkt er
flomskred,mensde andreer jord og leirskred.Planlagtuttaksområdevist med rød sirkel.

4.2.2 Skred,løsmasserog kvikkleire
Det er ikke registrert kvikkleirei området ifølge NVE’skartverktøy(www.skrednett.no). Planområdet
liggerunder marin grensesom betyr at det værelommer av silt og leire.
Løsmasseskred
som jord og leirskreder registrert i de bratte skråningenemellom Olaplassenog
Gaula.Det er ogsåregistrert flomskredlangselvebreddennord for Hagabru.
4.2.3 Flom
Flomsonekartutarbeidet av NVEi 2001viser at 200 årsflom i Gaulastort sett følger vegenepå hver
side av elva.Fv.630 på vestsidenav elva,som vil værehovedatkomsttil Olaplassen,vil bli delvis
oversvømmetav en 200 årsflom.

4.3 Landskapsbilde
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I Nasjonaltreferansesystemfor landskapliggerdenne delen av Gauldaleni landskapsregion27; dal
og fjellbygdenei Trøndelagsom omfatter de store daldragenei distriktet.
Olaplassenliggerpå en terrassei landskapet,et isranddeltaskaptav breavsetningerfra sisteistid.
Sliketerrasserfinnes flere steder i Gauldalenog de gir dalrommet en særpregetform. Ved
Olaplassenvisesikke terrasseformenså godt fordi den er smali det store landskapetmed en kraftig
fjellskrent og skogområder.Øst for platået er det bratte nord og østvendtedalsiderned mot Gaula.
Heleskråningener nå preget av hogstfelt. I skråningenmot elva er det flere dalsøkk (ravinedaler).
Områdetliggerca. 100 meter over elva og det ligger gamlegårderpå sammehøydepå andre siden
av dalen.Elvapasserergjennomet trangereparti ved Hagabru, nordøstfor Kvasshyllan,før
landskapetåpner segvidere nedoverGauldalen.

Figur4 2 Foto viserutsyn fra planområdemot øst med Gaulaog E6nedei dalen.

4.4 Naturressurser;jordbruk, skogbrukog vann/grunnvann
Områdetbenyttesi dag til flere formål, hvoravjordbruk og skogbrukmed aktiv hogster de mest
fremtredende.Grusressursen
er beskreveti eget kapittel 2.
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4.4.1 Jordbruk
Innenfor planområdeter ca. 65 dekar fulldyrka jord (kvalitet ikke registrert).Jordaer for tiden
bortleid og benyttestil grasproduksjon.Jordbruksarealeter av begrensetkvalitet, og på langt nær
hele området er dyrkbart.
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Figur4 3 Flyfoto viserplanområdetmed skogog jordbruk.Skogenøst for dyrkamarkaer nå hogstfelt.

4.4.2 Skogbruk

Skogeni og rundt planområdeter stort sett eldre skogover 80 år, hovedsakeliggranskog,men også
innslagav furu og løvblandingsskog.
Grunneierhar nylig tatt ut ca. 100 dekar skogav middelsbonitet,
og det er plantet ny skog.Ca.140 dekarer skogmed høy bonitet.
4.4.3 Vassdrag,grunnvann/vannforsyning
Gaulaog andre vassdrag/bekker

Gaulaer et vernavassdragog er en av landetsbestelakseelver.Planområdetligger på kote 175,
noksåhøyt i nedslagsfeltettil Gaula.Gaulaligger på ca. kote 60 rett øst for planområdet,det vil si ca.
115 meter lavereenn planområdet.
Det er ikke registrert bekker innenfor planområdeti NVE’selvenett. Et mindre bekkedragkommer
ned fra bergskrenteni vest og går ut mot planområdet.Bekkenforsvinnerned i grunnenvest i
planområdet,og det er sværtsjeldendet er synligovervannut på dyrkamarkasentralt i planområde.
Brønn
Midtre Gauldalkommuneopplyserat boliger på Kvasshyllanhar privat vannforsyningog ikke er
tilkoblet kommunaltledningsnett.Det er en brønn ved gårdenKvasshyllanrett sør for planområdet
og en vannkommelitt lengeropp i lia. Beggevannkildeneer helt nødvendigfor beboerneog
gårdsbrukpå Kvasshylla.Brønnener registrert som fjellbrønn nr. 76455i NGUsin database.Ved
boring er det støtt på fjell ved ca. 95 meter under bakkenivå,mensdet ser ut til at vann hentesopp
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fra ca. 160 meter under bakkenivå.Vannkummener ikke registrert hverkenhos kommuneneller i
NGUsin database.

4.5 Naturmiljø
Områdetog omkringliggendearealerhar rikholdigeløsmasserog kambrosilurskebergartersom
skapergode vekstforholdfor en frodig plantevekst.I området finnesde fleste plantearter og
vegetasjonstyperi Trøndelag.Generelter ogsådyrelivet rikt og variert.
Det er ikke registrert viktige naturtyper eller truede artet innenfor selveplanområdet.Arealetinngår
i et større forvaltningsområdefor gaupesom innebærerat rovdyr skalha prioritet framfor beitedyr
når det kommer til bruk av virkemidler.
Kvasshyllannaturreservatgrenserinntil planområdeti vest, nord og øst. Hensiktenmed natur
reservateter skogvern,da en her finner godevekstvilkårfor blåbærgranskoggrunnet næringsrikog
kalkholdigebergarteri grunnen. Skogområde har stor variasjoni skogtyperog økosystemermed
gradienterfra produktiv skogpå marine avsetningertil grovvokstfjellskog.Stedvishar skogenpreg av
urskog.Områdethar en velutviklet og variert gammelnaturskogav både granog furu med stor
spredningi bådehøydeog eksposisjon,med et betydeliginnslagav rike vegetasjonstyper.Området
er totalt på 3670dekar,og strekkersegfra Mannfjellet og nordover til Gaula.Områdeter kupert og
har en variert topografi med smådaleri alle retninger, bratte skrenterog bergvegger.Rassikrings
tiltak i lia ned mot jernbanenhar påvirket skogen.

4.6 Kulturmiljø
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Grunnforholdeneog beliggenhetentilsier at det høystsannsynlighar vært bosetningi området i før
reformatorisktid. Høsten2014er det gjort en arkeologiskregistreringsundersøkelse
i det aktuelle
planområdet(Arkeologiskrapport datert 8.12.2014,kulturminne id: 178751757). Hensiktenmed
undersøkelsenvar å få klarhet i om det kunnepåvisesautomatiskfredete kulturminner som kunne
komme i konflikt med reguleringsplanen.
Ved undersøkelseneble det påvistflere automatiskfredede kulturminner som prinsipielt er av
nasjonalinteresse.Potensialetfor flere funn er stort. Det ble funnet 11 kokegroper,2 stolpehullog 3
områdermed eldre dyrkingslag.Dissestammerfra bosettingi forhistorisktid, trolig jernalder.Denne
typen kulturminner er vanligforekommende,og det er vurdert at de har relativt liten tilknyttet
opplevelsesog formidlingsverdislik de ligger.
De registrertekullgropenesom er synligepå markoverflatener ogsåautomatiskfredete, men noe
yngre;trolig fra middelalder.Dette er ogsåen vanligkulturminnetypei regionen.Kullmileneav
reismiletypener fra moderne tid og har derfor ingenvernestatus.Denene kullmilen er ikke tømt
etter endt brenningog på grunn av formen er den derfor tidligere blitt antatt å være gravhaug.
Jordbruksdrifti området har ført til utflating av et ellers noe kupert landskap.Dette ble synligved
undersøkelsene/sjaktingen.
I områdermed søkk,hvor jordlaget var dypere,var det bevart deler av
eldre dyrkningsflatesom ellers i området var blitt pløyd bort.

4.7 Nærmiljø og friluftsliv
4.7.1 Nærmiljø
Det liggeret gårdsbrukmed 2 boliger og i tillegg 3 eneboligerpå Kvasshyllani dag,ca. 50 150 meter
sør for det planlagteuttaksområdet.Boligenehar store hagerog uteplassermot sør og vest. Det er
ellersikke tilrettelagt felles leke eller oppholdsareali området.
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4.7.2 Friluftsliv
Det er stier som går fra Kvasshyllanog nord og vestoverog sør og vestoverfra platået. Dissegår inn
i naturvernområdetog opp mot høydedragetover Kvasshyllan.Mannfjellet med Brentkneppenligger
i sørvest,655 moh. Stieneer ikke særskilttilrettelagt og brukessporadiskav turfolk.

4.8 Trafikksituasjon
Trafikktallfra 2011viserat det på E6forbi Størener ca. 6000 ÅDTog på fv. 630 er det ca. 2200 ved
Engan.Atkomstentil området i dag går opp langsKvasshyllan,eksisterendeveg.Denneer en gruset
smalog bratt vegsom går opp til gårdsbrukog noen boliger. Dennevegenkan ikke benyttessom
atkomst til nytt masseuttak.
Det skaletableresny atkomst opp til Olaplassenfra fv. 630. FraE6fram til ny atkomst må fv. 630
benyttes,enten over Hagabru fra nord, eller gjennomStørensentrum fra sør.Kryssetved Hagabru
har ikke påkjøringmot sør,så trafikk fra Olaplassensom skalsørovermå i utgangspunktetkjøre
gjennomgamleStørensentrum.Statensvegvesenplanleggerny E6forbi Støren.Nytt kryssved Haga
bru planleggessom i dag,men kun nordgåenderamper ut på E6.
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Atkomst langsfv. 630 nordoverfungerergodt, mensatkomst søroverer mer utf ordrende på grunn av
tett bebyggelsemed boliger og forretninger langsvegeni gamleStørensentrum.

4.9 Næringslivog turisme

I Midtre Gauldalkommuneer de fleste bedrifter innenfor bransjenjordbruk og skogbruk.Andre
bransjersom er fremtredendeer varehandel,helse,sosialtjenester,byggog anleggsvirksomhet,
transport og industri.
Med Gaulanatursenterog kommunensitt arbeid med bygdeutvikling(bygdeutviklingsprosjektet)
gjør at Størenhar posisjonertsegsom en stor leverandørav laksefiskei det internasjonalemarkedet.
Laksefisketiltrekker segturister fra både Norgeog Nord Europa,og dette har stor betydningfor
næringsliveti sommersesongen.
4.9.1 Andre råstoffutvinningsanlegg

Det er få naturgrusforekomstersom utvinneskommersielti dette distriktet. Innenfor bygge og
anleggsnæringen
er slikt råstoff nødvendig,det anseså væreet behovfor å åpneflere grusuttak.

5

Beskrivelseav 0 alternativet og alternativ 1 Olaplassen
RamloSandtakønskerå etableremasseuttakpå Olaplassen.Grusressursens
utbredelseog
beliggenheti terrenget gjør at det ikke er aktuelt å vurdereflere alternativerfor uttak. Entenbevares
området som i dag,0 alternativet, eller det etablereset masseuttakfor uttak av hele grusressursen
innenfor området, alternativ 1.

5.1 0 alternativet, dagenssituasjon
0 alternativet innebærerat det ikke startesopp uttak av grusressursensom liggeri området
Olaplassen.Det betyr at området bevaressom i dag med jord og skogbruk.
Enkonsekvensav 0 alternativet er at grussom er nødvendigtil ulike byggeprosjekteri distriktet må
hentesfra andre lokaliteter eller det må finnes alternativematerialertil grus.
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5.2 Alternativ 1 Olaplassen
Forslagtil planområdetligger på gnr. 45 bnr. 21. Heleeiendommener på totalt ca. 320 dekar,mens
forslagtil avgrensingav uttaksområdeer på ca. 270 dekar.Foreslåttplangrensefølger grensefor
naturreservati vest,nord og øst. I sør avgrensesområdet mot naboeiendommenKvasshyllan,med et
gårdsbrukmed to boliger og tre eneboliger, med adresseKvasshyllan5a, 5b, 7, 9 og 11. Det vil bli lagt
inn en buffersonepå minimum 50 meter mot naturreservatetsom ikke blir direkte berørt. En
buffersonevil begrensenegativevirkninger(naturinngrep,støy,støv)som følge av uttaket.
Uttaksmengderog driftstid
Det planleggesen uttaksdybdepå ca. 70 meter, som gir et samletuttaksvolumpå ca. 4,3 millioner
m3. Masseuttaketvil ut fra dette ha en driftstid på om lag 40 år, ved et årlig uttak på ca. 107 500 m3.
Atkomst
Atkomstentil masseuttaketvil væreen ny veg som tar av fra fv. 630 (gamleE6gjennomStøren).
Oppkjøringtil masseuttaketvil liggei en V dal i dalsidenmot Gaula.For å komme opp til masse
uttaket må det byggesen ny vegtrasepå om lag 300 meter og med ca. 10 % stigning.
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Det mesteav bedriftenskunder og det dagligevirke finner sted nord for Støren.Det vil ogsåvære
noe aktivitet sør for masseuttaketi forbindelsemed utbyggingsprosjektsom planleggesi området, da
fortrinnsvisi og omkringStøren.Det er beregnetat ca. 90 95 % av all trafikk til og fra masseuttaket
vil skjenordfra, langsE6.Kun5 til 10 % av trafikken vil gå sørover,og da fortrinnsvisknyttet til
utbyggingsprosjekti Størenområdet. Økningenav trafikk gjennomgamleStørensentrum antaså
væreliten, og trolig ikke mer enn hva som likevel må påberegne ved normal utbyggingsaktivitet.
Utforming og synlighet

Ved utforming av masseuttaketer det et mål å begrensenegativpåvirkningav omgivelsene.
Landskapsformen
ut mot Gaulaskalbevaresmest mulig og ny atkomstvegleggesi en naturlig V dal.
Uttaket vil danneen avskjermendeterrengformasjonmot dalføret som hindrer uønsketeksponering,
avrenning,støvflukt, støy og andre forstyrrelser i dalen.

Figur5 1 3D illustrasjonav maksuttak sett fra motsatt sidenav Gauldalen,ca. 200 moh. (Ill. Rambøll)
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Det antasat innsyni masseuttaketvil væresvært begrenset. Fraet kort parti på E6,i nordgående
retning øst for Gaula,vil det være mulig å se inn i området gjennomv dalen med ny atkomstveginn
til masseuttaket.Det er ikke bebyggelselangsvegeneller langsGaulai dette området. Fraområder
på østsidenav dalen som liggerhøyereenn Olaplassenvil det væreinnsyni området. Her er det et
par gårdsbruk,Granmoen,og ellersskogkleddeområder.HøydedrageneLihåmmårenog Nyryddåsen
er i dag skogkledduten utsyn mot vest.
Avslutning/ etterbruk
Ved endt uttak av grusmasserplanleggesdet å benytte det sammeuttaksområdettil deponi for rene
overskuddsmasser.
Overtid tenkesdet at området vil bli helt eller delvisgjenfylt tilnærmet
opprinneligterreng. Matjord i toppsiktet kan mellomlagresog bli tilbakeført. Områdetkan etter
avsluttet drift benyttestil landbruk.Kantsonervil bli revegetert.
Enslik etterbruk/avslutningvil foregåi tråd med godkjent driftsplan/avslutningsplansom vil lagesi
samarbeidmed kommunenog Direktoratet for mineralforvaltning.
Driftsplan
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I driftsplanensom skalutarbeidesvil det planleggesog beskrivesen rekke tiltak som skalbegrense
negativevirkningerpå omgivelsene,så som naturinngrep,støv og støy.
Føringerfra reguleringsplanenvil bli tatt inn i driftsplanen.Det vil bli lagt vekt på at utforming av
kantsoneneskaltilpassesterrenget og ti lplanting over tid skali størst mulig grad gå i ett med naturen
rundt.
Eksemplerpå tiltak som vil hindre støvflukt er blant annet hjulvaskeanlegg,
og vanningog kloring i
sandtaketpå vindutsattedager.Støyvil blant annet begrensesav naturlig skjermingmed
terrengformingog ved begrensningeri driftstider.
Disseog andre tiltak vil beskrivesi plan og utredningsprosessen
og vil bli avgjort i samrådmed
Midtre Gauldalkommune.Alle tiltak vil bli beskreveti reguleringsplanenog tatt inn i driftsplanen.

6

Forslagtil utredningsprogram

6.1 Generelt

Konsekvensutredningen
for utvidelsenav Olaplassenmasseuttakvil inngåsom en del av regulerings
beskrivelseniht. § 4 2 i plan og bygningsloven.Reguleringsplanen
vil ogsåomfatte bestemmelserog
plankart.I tillegg vil det bli utarbeidet egenrisiko og sårbarhetsanalyse,
jf. pbl § 4 3.
Tiltaketvil bli utredet iht. krav om konsekvensutredningbeskreveti avsnitt 1.3 og iht. tema og
metodikk vist i tabell i avsnitt 6.2 under.

6.2 Utredningstema
I tabellen under er alle tema som er aktuelleå utrede nevnt. Det er ogsågitt en kort begrunnelsefor
utredningsbehovet,omfangetav utredningenog hvilkenmetodikk som skalbenyttesved utredning.
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Utredningstema

Utfordring/ begrunnelse

Utredning – innhold og
omfang

Metode

Landskapsbildeog
estetiskehensyn
Hvordan visuelle
kvaliteter endres

Et stort masseuttaker et
terrenginngrepsom kan påvirke
landskapsbildetnegativt.

Utredningenskalbelyse
hvordantiltaket påvirker
omgivelseneog landskapet,
bådenærvirkningog
fjernvirkning.

Metodikk og kriteriesett fra Statens
vegvesensveilederV 712 benyttesså
langt det er hensiktsmessig.
Det skal
utarbeides3D modeller og/eller
fotomontasjersom synliggjør
virkningenei landskapet,spesieltsett
fra relevanteståsted.

Naturressurser:
Landbruk(jord/skog)
Geologi
Ressursgrunnlaget
Endringeri drift

Etableringav masseuttakvil
begrensemulighetenefor jordbruk
i en langperiode.
Etter driftsperiodenvil området
igjen kunne beplantesog på lang
sikt antaskonsekvensensom små.

Utredningenmå ta hensyntil
mulig utvidelseav
jernbanesporetmed 10 meter
langselva i underkantav
området.
Endringeri arealbrukenog
betydningenlandbruks og
grusressursendrøftes.
Driftsmessigeulemper på
overordnetnivå.

Metodikk og kriteriesett fra Statens
vegvesensveilederV 712 benyttesså
langt det er hensiktsmessig.
Arealbeslagav produktiv jord og
skogsarealberegnespå basisav
Digitalt Markslagskart(DMK).

e
v
a
g
t
u
S
K
Utredningenmå ta hensyntil
mulig utvidelseav jernbane
sporet med 10 meter langselva
i underkantav området.

Grunnvann
Påvirkningav
grunnvannstanden

Naturmiljø:
Biologiskmangfold
Landskapsøkologi

Masseuttaketkan påvirke
grunnvannstandeni området under
og rundt uttaket. Eventuelle
endringeri nåværende
grunnvannssituasjonkan påvirke
løsmassenes
stabilitet og
avrennings/infiltrasjons situasjon,
som igjen vil påvirkevurderingen
av geotekniskeog hydrologiske
forhold (eksempelvisløsmasseras
og partikkelholdigavrenningtil
Gaula).

I hvilket omfang
grunnvannsforholdenei
området vil bli påvirket av evt.
masseuttak må undersøkes
basertpå eksisterende
informasjonom massenes
sammensetningog områdets
nedbørsfelt,i tillegg til
supplerende
grunnundersøkelser.

Planområdetgrenserinntil et
naturreservatfor gammelskogsom
vil bli påvirket av et masseuttak.
Arealet inngåri et større
forvaltningsområdefor gaupe.

Tiltaket må vurderesi forhold
til prinsippenei natur
mangfoldslovens§ 8 til § 12.
Støvfluktinn i naturreservatet
må vurderes.

Landskapsøkologiske
arealprinsipperom ulike plante og
dyrearterskrav til omgivelsenemå
ivaretas.

Vurdereom tiltaket påvirker
plante og dyrelivetsbehovfor
områder og/eller korridorer.
Det vil gjøresen enkel
kartleggingav skogområdene
innenfor planområdet.

Avhengigav artsmangfoldvil moser
og lav som tar opp næringkun fra
overflaten kunnevære ekstra
sårbarefor støvforurensing.
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Det gjøresen fagkyndig
utredning av konsekvensene
for borebrønnen/
vannforsyning,inkl. for deponi
etter avsluttet uttak av masser.
Det vil tas prøverav
drikkevannetfør igangsetting
og jevnligi driftsperioden.

Benytteinformasjoni NGUsdatabase
GRANADA,
om grunnvannsbrønneri
nærheten,kvartærgeologiskgeologi
(løsmasser)og berggrunnsgeologi.
Samtidigmed grunnundersøkelser
(se
Grunnforhold),utføre
hydrogeologiskevurderingerbasert
på kornfordelingsanalyser,
kartleggingav geologiske
lagdelingdelingerog registreringav
mulig hengendevannspeileller
lignende.Det kan også,om mulig,
etableresløsmassebrønner
for
kartleggingav akviferensnå værende
grunnvannssituasjon.

Metodikk og kriteriesett fra Statens
vegvesensveilederV 712 benyttesså
langt det er hensiktsmessig.

Vurderebehovfor kartleggingi
felt, naturfaglige registreringer.
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Utredningstema

Utfordring/ begrunnelse

Utredning – innhold og
omfang

Metode

Vannmiljø:
Verna vassdrag/
Gaula
Bekker
Overvann/spylevann
(finstoff)
Vannforsyningtil
boliger
Eventuell
forurensningsfare

Gaulaer et verna vassdragog en av
Norgesbestelakseelver.
Ukontrollert avrenningfra området
kan påvirkebekkerog
nedslagsfeltettil Gaula.
Vannforskriftenstiller krav til tiltak
for å hindre negativpåvirkningav
vann og vannkvalitet.
Boligerhar privat vannforsyning
(brønn og vannkumme)som kan bli
berørt.

Konsekvenserav tiltaket må
vurderesopp mot relevante
bestemmelseri vannforskriften
og i verneplanfor Gaula.
Konsekvenserfor
vannforsyningtil boliger må
vurderes.

Kulturmiljø

Det er funnet automatiskfredede
kulturminner i området. Disseer
beskreveti arkeologiskrapport
datert 8.12.2014,kulturminne id:
178751757. Kulturminnenekan
ikke bevaresdersomtiltaket skal
gjennomføres.Reguleringsplanen
vil væreen søknadom
dispensasjonfra kulturminneloven
til utgravingog fjerning av
kulturminnene.
Nabobebyggelse:
5 boliger ca. 50
150 meter fra uttaksområde.

Tiltaketskonsekvenserfor
kulturminner og kulturmiljø
skalbeskrives.Potensialetfor
flere funn er stort.
Det er alleredekjent at
omfangetav tiltaket vil
ødeleggekulturminnene
innenfor planområdet.

Det skalutarbeidesen tekniskplan
som viser løsningerknyttet til
vannforsyningog avløp,overvannog
avrenning,inkl. avrenningav finstoff.
Evt. bruk av kjemikalier(klorkalsium
ClCa)for å dempestøvflukt må
vurderesopp mot mulig forurensning
av grunnenog påvirkningav
kvaliteten på drikkevannskilderog
Gaula.Sammenmed planenskaldet
følge en beskrivelsesom påpeker
nødvendigetiltak for å oppfylle
relevantebestemmelseri vann
forskriften og relevante
bestemmelseri verneplanfor Gaula.
Metodikk og kriteriesett fra Statens
vegvesensveilederV 712 benyttesså
langt det er hensiktsmessig.

Nærmiljø og friluftsliv

Lokaleog regionale
forhold
Næringsliv
Turisme
Endret arealbruk
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Utnyttelseav lokalt
råstoffmaterialesom grusog pukk
har en verdi for kommunenog
regionen.Et nytt masseuttakvil
kunneskapearbeidsplasseri
kommunenog samtidigha
betydningfor andremasseuttaki
distriktet.
Uttak av massersom kan benyttes
lokalt, gir mindre transportarbeid.
Gaulaer en viktig lakseelvog et
satsningsområdefor kommunens
turistnæring.

Virkningerfor beboere
vurderes,så som
barrierevirkninger,og evt.
avbøtendetiltak.
Fallfarelangsuttaket må
vurderesog sikringtiltak
foreslås.(evt. i ROSanalyse).
Virkningerfor lokaleog
regionaleforhold utredespå et
overordnetnivå.
Samfunnetsbehovfor masser
og konsekvenserav å ikke
utnytte ressursenpå
Olaplassenbeskrives.Tiltakets
virkningpå sysselsettingmå
omtales.
Konsekvenserfor Gaulafor
nåværendeog fremtidig turist
og fiskenæringomtales.

Metodikk og kriteriesett fra Statens
vegvesensveilederV 712 benyttesså
langt det er hensiktsmessig.

Metodikk og kriteriesett fra Statens
vegvesensveilederV 712, lokaleog
regionaleforhold, benyttesså langt
det er hensiktsmessig.

Utredningenmå ta hensyntil
mulig utvidelseav
jernbanesporetmed 10 meter
langselva i underkantav
området.
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Utredningstema

Utfordring/ begrunnelse

Utredning – innhold og
omfang

Metode

Transportog
trafikksikkerhet
Atkomst
Forholdenerundt av
og påkjørseltil
området
Trafikk gjennom
Størensentrum evt
over Hagabru

Det må etableresny atkomst til
planområdet.
Det vil kunne bli en økningi andel
tungtrafikk på fv. 630.
Ikke ønskeligmed økt tungtrafikk
gjennomgamleStørensentrum.

Gjøreenkle trafikkvurdering,beskrive
antall kjøretøyper døgnsom følgeav
tiltaket, og vurdere reell økningi ÅDT.
Konsekvenservurderesi dialogmed
Midtre Gauldalkommuneog Statens
vegvesen,beskrivesog illustreres.

Forurensing/utslipp:
Støy
Støv
(Forurensingav vann og
grunn er omtalt under
vannmiljø)

Uttak av massermedførerstøy fra
anleggsmaskiner
og transport inn
og ut av anlegget.

Konsekvenserfor atkomst
situasjonenmed hensynpå
trafikksikkerhetog
tilgjengelighetmå utredes.
Konsekvenserved eventuell
økningav tungtrafikk gjennom
gamleStørensentrummå
beskrives.
Det må vurderesalternativ
atkomst og kjøreruter til
masseuttaket.
Det må vurderesom tiltaket
medføreøkt trafikk over
eksisterende
jernbaneovergangeri plan.
Det må foretas vurderingerav
støy fra nye tiltak i
planområdetog eventuelt for
samletstøy i området. Trafikk
til og fra anleggskalmedtasi
vurderingenav støy.

Grunnforhold
Geologisksærpreg,
breelvavsetninger
Forekomstens
kvalitet
Løsmasseskred

I Gauldalener det tallrike
breelvavsetningerfra sisteistid
som er godt synligi landskapet.
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Grusuttakvil medførespredningav
støv,spesieltfremtredendei
perioder med tørt klima og mye
vind.
(Vedgod dokumentasjonkan det
gisutslippstillatelsemed hjemmeli
reguleringsplan,uten egen
utslippstillatelse.)

Resultatetav grunn
undersøkelsenegir ingen klar
indikasjonpå finstoffinnhold, eller
kvaliteten på massenefor øvrig.

Uttak av masserkan medføre
endringeri stabilitet i grunnen.
Dårligstabilitet mot jernbanenpå
grunn av terrenghelningenog
høydeforskjellen.Spesielt knyttet
opp mot kraftig nedbørog
teleløsning.
Grunnvannsnivåetkan ha
betydningfor løsmasseskred.
Dette
er ikke kartlagt.

416878PLANPBL001 rev01

Det skalutarbeidesstøysonekart
(beregnetstøy)iht.
Miljøverndepartementets
retningslinjeT 1442/2012og
Forurensningsforskriften
§ 30 eller
senerevedtatte forskrifter og
retningslinjer.Eventuellebehov for
Støvbelastningfra ulike kilder
tiltak for å tilfredsstille gjeldende
tilknyttet tiltaket skalbeskrives. grenseverdierskaldimensjoneresog
Det må beskrivestiltak for å
effekten dokumenteres.
reduserestøvspredning.
Kravi forurensningslovensDel
Det vurdereså foreta en graveprøve
3 om luftkvalitet og del 7, kap.
for å kartleggefinstoffet i grunnenfor
30 om forurensningerfra
nærmereå kunne beskrivehvor stort
produksjonav pukk, grus,sand omfangetav støvspredningkan bli.
og singelmå tilfre dsstilles.
Ved behov kan det foretas målinger
av støvnedfalli driftsperiodenfor å
overvåkestøvspredningenog kunne
iverksettetiltak. Tiltak ved bruk av
klorkalsiummå vurderesift fare for
forurensningav grunnen/grunnvann.
Vurderebetydningav uttak av
Vurderingergjøresi dialogmed
massersett i forhold til verdien planmyndighet,NGUog DirMin.
av geologiskelandskaps
formasjoner.
Det vurdereså gjøre supplerende
undersøkelsermed gravemaskin,
Forekomstenskvalitet kan
ramprøvetakingog / eller spyleboring
variereover området og i
av løsmassene/grusforekomstenog
dybden.Undersøkesved
av grunnvann.
supplerendegrunn
Utarbeidegeotekniskrapport med
undersøkelsersom kan gi
anbefaling/konklusjon.
indikasjonerpå hvilken kvalitet
av massenesom kan finnes.
Det skalgjennomføresen
områdestabilitetsanalyse
som
Vurdereå reduserehelningeni
dokumenterertilstrekkeligsikkerhet
skråningensom en bieffekt av
iht. kravenei TEK10skap. 7/PBLs§
tiltaket. Somminimum sørge
28 1 om sikkerhetmot naturfare.
for at avrenningfra arealene
Analysenmå ta hensyntil mulig
ikke øker skredrisikoen.Det
utvidelseav jernbanesporetmed 10
gjøresen fagkyndigvurdering
meter langselva i underkantav
av fare for skred,inkludert
området.
kvikkleireskred,i og utenfor
området.Eventueltutføre
tiltaket på en slik måte at
skredrisikoenreduseres.
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Utredningstema

Utfordring/ begrunnelse

Utredning – innhold og
omfang

Metode

Etterbruk

Forslagom at etterbruken skal
væredeponi for rene masser,for
deretter å bli tilbakeført til
landbruk.
Relevantetema som støv og støy
blir utredet som egnetema.

Beskriveetterbruken slik den er
tenkt. Vurderefaserog
tidspunkt for dissefram i tid.

Beskrivendetekst med illustrasjoner
av avslutningsfaseog ferdigstilt
istandsattområde.

Befolkningenshelse
Barnsinteresser

Det er ingen registrertekonflikter.

Universellutforming

Uten relevant betydning.Det skal
ikke planleggesbygningsmasse
med off. tilgjengelighet.

Vurderingervil inngåi
beskrivelseog vurderingav
tema støv og støy.
Ikke relevant som eget tema.
Inngåri nærmiljø/ friluftsliv.
Ikke relevant. Utredesikke
nærmere.

6.3 Risiko og sårbarhetsanalyse(ROSanalyse)
Etter plan og bygningslovenskalall planleggingetter loven fremme samfunnssikkert(§3 1) ved å
forebyggerisiko for tap av liv, skadepå helse,miljø og viktig infrastruktur, materielleverdier med
mer. Somdel av reguleringsplanenmå det utarbeidesen ROSanalysesom viserhvordan
samfunnssikkerhetblir ivaretatt i planen.ROSanalysengjennomføresmed basisi DSBsveilederfor
kartleggingav risiko og sårbarhet.Arbeidet baserespå sjekklistermed oversiktover og mulige
uønskedehendelserog situasjoner.Mulige hendelserog sannsynlighetenfor at de skalinntreffe
vurderes.Aktuelletiltak for å unngåuønskedehendelserbeskrives.Kjent og tilgjengeligkunnskapvil
bli benyttet som grunnlag,i tillegg til forhold som kan kommefram av konsekvensutredningen.
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Tabellenunder viserhvordanmasseuttaketvil kunne påvirkemiljøet, og hvordanulemper kan
reduseres.
Aktivitet

Miljøulempe

Metode for ulempereduksjon

Støyog deponeringav masser

Støydemping,deponiplan

Støvog støy

Støydempingog støvoppsamling

Støvog støy

Vanning

Støvog støy

Støydemping,vanning,vind avskjerming/trakti enden av
båndet. Stansingav sikte og sorteringsanleggeti
ekstremeperioder.

Støvflukt

Skjermingav lager

Støv,støy og eksos

Vanningog kjøretøykontroll

Lastebiltransport

Trafikkbelastningpå veiene
Utslipp av eksos
Forbrenningav drivstoff
Støy
Støv
Søl

Logistikkopplegg.
Kontroll av transportør
Logistikkopplegg
Oppfølgingav transportør
Renholdog støvdemping
Gi pålegg,fjerne sjåfører

Avfall,generelt

Visueltskjemmende

Avfallsplan,henteordning

Natt og helgearbeidgenerelt

Støy

Meldestil kommunelege

Visuelt,generelt

Forsøpling

Ordenog ryddighet

Håndteringav drivstoff

Utslipp

Lagringi godkjent tank

Håndteringav smøreoljer

Utslipp

Lagringog returordning,henteordning

Håndteringav kjemikalier

Forurensingnatur og omgivelser

Godkjentlagringog deponeringtil godkjent mottak

Batteri

Forurensingnatur og omgivelser

Lagringog returordning,henteordning

Overflaterensk
Gravingog boring
Lastingog transport til sortering
(sikte/sorteringsanlegg)
Drift av sorteringsutstyr
(sikte/sorteringsanlegg)
Lagringav produkter
Transportpå anlegget
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Det vil bli laget en egenrapport med ROSanalysen.Aktuelletema vil værejordskred,steinsprang,
snøskred,avrenningfra drift, forurensingav grunnvann/Gaula,støy,støv og trafikkfare/ulykkes
punkt. Risikoknyttet til selveanleggetog driften av anleggetvil ikke bli vurdert i denneanalysen,da
det skalivaretasog til enhvertid vurderes iht. interne rutiner for og krav om sikkerdrift av
masseuttakdefinert av andre myndigheterog av annet lov og regelverkenn plan og bygningsloven.

6.4 Sammenstillingog anbefaling
Konsekvenserfor alle tema skalsammenstilles.Påbakgrunnav sammenstillingvil det bli laget en
anbefalingmed begrunnelse.

7

Planprosessog framdrift

7.1 Planprosessen
Planprogramskalklargjøreog beskriveoppleggfor medvirkningog en samordnetprosessfor
konsekvensutredning
(KU)og reguleringsplan.Planprogrammetbeskrivergrunnlagetfor
planarbeidet,KUog den videre planprosessen.Selvekonsekvensutredningen
vil bli ferdigstilt og
presentertsammenmed det endeligereguleringsplanforslaget,
og vil bli behandletsom en del av
dette. Kommunensom planmyndigheter ansvarligmyndighet.
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Alle forslagtil planprogramfor reguleringsplanerog kommunedelplanersom omfatter masseuttak
skalforeleggesDirektoratet for mineralforvaltning(DirMin) til uttalelsefør fastsetting
(www.dirmin.no/arealplanlegging).
Eventuellemerknadertil programmetskalgis innen to uker.
DirMin skali tillegg ogsåhøresi den offentlige høringsrunden.Hensiktenmed bestemmelsener å
utnytte DirMins kompetansefor å sikreat utredningenpå en balansertmåte synliggjørde
samfunnsmessige
og miljømessigekonsekvenserav inngrepet.

7.2 Informasjon og medvirkning

Plan og bygningslovenskrav til medvirkningvil sikresgjennom:

varslingom oppstart av reguleringsplanog konsekvensutredning
høringav planprogram
høringav reguleringsplanmed konsekvensutredning
åpent informasjonsmøteved behov

7.3 Framdrift (må justeres etter dialog med dere og kommunen)
Forslagtil framdrift, vil vurderesi samrådmed oppdragsgiver,planmyndighetog regionale
myndigheterog etater.

Aktivitet

Uke

Varslingav oppstart

Uke 26, juni 2015

Planprogrampå høring/off. ettersyn

Uke 26 36, 2015

Informasjonsmøter

Uke 35, aug.2015

Frist innspill til planprogram

Uke 36, sept. 2015
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Fastsetteplanprogram

Uke 43, okt. 2015

Konsekvensutredning
(KU)

Uke 37 44

Planskissetil samråd

Uke 45, nov. 2015

Samrådsmøter

Uke 46, nov. 2015

Innsendingav komplett plan med KU

Uke 50, des.2015

Politisk1. gangsbehandling

Uke 4, jan. 2016

Planutvalget

Med off. myndigheter

Planutvalget
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Saksframlegg

Arkivnr. L12
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2016/364-8
Utvalgssak
Møtedato
92/16
22.08.2016
Saksbehandler: Kristine Bye

1648_2016002_Rp_NedreNyhusliaBoligfelt_1gangsbehandling_Høring

Dokumenter i saken:
1 I
Anmodning om oppstartsmøte Reguleringsplan Nyhuslia - Soknedal
2 U Oppstartsmøte
3 I
Melding oppstart reguleringsplanarbeid Nedre Nyhuslia Boligfelt
4 I
Annonse Trønderbladet
5 I
Uttalelse - Vedr oppstart
reguleringsplanarbeid - Nedre Nyhuslia
boligfelt i Soknedal, Midte Gauldal
kommune
6 I
Reguleringsplan - Nedre Nyhuslia
Boligfelt
7 U Bekreftelsesbrev
8

S

IKON AS
IKON AS
IKON Arkitekt og Ingeniør AS
Kristine Bye
Sør-Trøndelag fylkeskommune

IKON AS
IKON Arkitekt og Ingeniør v/Marius
Iversen

1648_2016002_Rp_NedreNyhusliaBoligfelt
_1gangsbehandling_Høring

(Vedleggene er markert med fet skrift i denne saken).
Ingress
Midtre Gauldal kommune har fått oversendt forslag til detaljregulering for Nedre Nyhuslia
Boligfelt, datert 29.05.2016. Planforslaget er laget av IKON Arkitekt og Ingeniør v/Marius Iversen,
på vegne av Midtre Gauldal kommune avd. Eiendom og kommunalteknikk v/Stein Roar Strand
(gbnr 81/39, 81/56, 81/60, 81/61 og 81/69). Formålet med reguleringsarbeidet er å tilrettelegge for
en ny eneboligtomt på området som i gjeldende reguleringsplan for Soknedal sentrum er regulert til
offentlig friområde.
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Saksopplysninger
Plankontoret IKON Arkitekt og Ingeniør har oversendt reguleringsplan for Nedre Nyhuslia
Boligfelt PlanID 2016002, den 29.05.2016.
Oversendelsen inneholder følgende dokumenter:
 Reguleringsplankart
 Planbeskrivelse
 Planbestemmelse
 Risiko og sårbarhetsanalyse
Bakgrunn for planarbeidet
Planprosessen så langt
Formannsmøte ble avholdt 23.11.2015. Der ble det tatt opp en søknad, sak 56/15 om kjøp av
eneboligtomt. Søknaden ble innvilget under forutsetning av at gjeldende reguleringsplan for
Soknedal sentrum ble revidert.
Oppstartsmøte ble avholdt mellom representanter fra kommunens planavdeling og konsulent den
03.02.2016.
Melding om oppstart ble kunngjort i Gauldalsposten og Trønderbladet i februar 2016. Frist for
uttalelse ble satt til 18.03.2016.
Planlagt tiltak
Planforslaget tar utgangspunkt i å tilrettelegge for en ny eneboligtomt på området som i gjeldende
reguleringsplan for Soknedal sentrum er regulert til offentlig friområde.
For å redusere de landskaps- og rekreasjonsmessige konsekvensene av at et offentlig friområde
omdisponeres til boligformål, har deler av boligområde B20 i gjeldende plan blitt omdisponert til
offentlig friområde og nærlekeplass.
Det vises til sin helhet til vedlagt materiale i denne saken.
Planområde
Området ligger i dalsiden, på østsiden av Soknedal sentrum, 20-30 meter høyere i terrenget enn E6
og bebyggelsen i dalbunnen. Planområdet utgjør et areal på ca 29,3 da, og deler av området ligger på
et større platå på ca. kote 253 og landskapet preges i hovedsak av jordbruksteiger, skogkledde
skråninger, frittliggende småhusbebyggelse og kjøreveger. Det lavest liggende bygeområdet ligger 25
meter høyere enn nivået på elva Sokna.
Feltet skal inneholde:
 Boligbebyggelse, frittliggende småhusbebyggelse på ca. 4,2 da.
 Boligbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse på ca. 11,9 da.
 Lekeplass på ca. 0,6 da.
 Kjøreveg på ca. 5,2 da.
 Annen veggrunn- grøntareal på ca. 2,6 da.
 Friområde på ca. 4,8 da.
Planforutsetninger
Reguleringsplanen er i hovedsak i samsvar med gjeldende reguleringsplan for Soknedal sentrum og
kommuneplanens arealdel, men noe av arealet omreguleres. Eneboligtomten er i dag regulert til et
offentlig friområde, og noe av friområdet og lekeplassen er i da regulert til boligområdet B20.
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Medvirkning og merknader til planoppstart
Oppsummering og vurdering av innspill er presentert i planbeskrivelsen.
Regulanten har ved oppstartsvarselet innhentet følgende kommentarer/merknader:
Statens Vegvesen påpeker at støynivået fra vegtrafikk er over 55dB i planområdet. Det må sikres at
boligene får tilfredsstillende støynivå. Det må utarbeides en støyrapport i forbindelse med
planarbeidet som viser framtidig støynivå ved fasade og ved uteplass, samt eventuelle forslag på
støydempende tiltak iht. retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen (T – 1442/2012).
Fylkesmannen i Sør – Trøndelag påpeker at det ikke er mulig å se ut fra det oversendte materialet hvor
mye areal som blir omdisponert i følge endringen. Når planen kommer på høring bør det komme
tydelig fram av planbeskrivelsen hvor mye areal som omdisponeres fra friområde til bolig, og fra
bolig til friområde, lekeplass m.m Fordeler og ulemper ved omdisponeringen bør diskuteres, og valg
av løsning begrunnes.
Fylkesmannen anbefaler at det settes krav til minimum utnyttelse, for å verne natur- og
landbruksområder i et langsiktig perspektiv.
Det er positivt at det legges opp til en høy tetthet med variert leilighetssammensetning innenfor
planområdet. Det er i midlertidig viktig at fortettingen skjer med en kvalitet, og at det blir avsatt
tilstrekkelig areal med grønnstruktur og friområder med godkjent kvalitet.
Når det planlegges for boligformål, bør de folkehelserelevante tema vurderes nøye, og viktige tema
er tilgangen på grøntområder, friarealer, trafikksikkerhet, og sikker adkomst til skole og
idrettsanlegg.
Fylkesmannen minner om at det må avsettes tilstrekkelig og hensiktsmessig areal for lekeområder
for barn og unge, og at tilrettelegging må tas med i rekkefølgebestemmelsene. Ved detaljregulering
er det viktig å velge utelekeområder som er godt skjermet fra trafikk, støy og annen forurensning.
Fylkeskommunen i Sør – Trøndelag har befart området tidligere og mener planforslaget ikke kommer i
konflikt med allmenne friluftsinteresser, automatisk fredete eller andre verneverdige kulturminner.
De minner om at prinsippene for universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til
det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstsvilkår.
Mattilsynet påpeker at løsning for vannstyring og avløp må løses med tilkobling til eksisterende
anlegg i området. Det er en forutsetning at ledningsnettet som berører planområdet er tilstrekkelig
dimensjonert med tanke på økt aktivitet i området. Det er også en forutsetning av vannverket har
forsyningskapasitet til nye abonnenter. Dette må avklares med vannverkseier – Midtre Gauldal
kommune.
Underdimensjonert ledningsnett kan medføre innlekking av forurenset grøftevann og tilbakeslag fra
stikkledninger/tilkoblinger uten tilfredsstillende tilbakeslagssikring. Nye bygg i planområdet må
sikres tilfredsstillende løsning for sikring mot tilbakeslag. Eventuelle konflikt med tekniske
installasjoner for drikkevannsforsyning og behov for omlegging av ledningsnett avklares med
vannverkseier i byggeplan.
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Planens innhold
Det planlagte feltet skal inneholde:
 Bebyggelse
Områdene avsatt til boligformål er delt i to underformål ut fra hvilke bebyggelse typer tomtene
egner seg for. Området BFS (frittliggende småhusbebyggelse) kan bebygges med eneboliger, mens
området BKS (konsentrert småhusbebyggelse) kan bebygges med mer konsentrert bebyggelse som
f.eks. rekkehus, kjedehus, flermannsboliger el. tilsvarende.
Utnyttingsgrad for de enkelte boligområdene videreføres som i gjeldende plan med % BYA= 30 %
for alle boligområder unntatt området BKS1 som har en utnyttingsgrad på %BYA=50%.
 Lekeplass
Det er avsatt et areal på 600m2 i skråningen vest for kjøreveg f_SKV3 som skal brukes til
nærlekeplass for de minste barna i feltet. Lekeplassen ligger i en skråning med helning 1:6 i øvre del
og 1:12 i nedre del, og vil få gode solforhold gjennom dagen. Lekeplassen vil også kunne
tilrettelegges som sosial møteplass for alle aldersgrupper.
 Veger
Planforslaget viderefører vegtraseer fra reguleringsplan for Soknedal sentrum, men felles
adkomstveg SKV3 har blitt forlenget med 37m for å gi tilkomst til ny eneboligtomt BFS2. I enden
av kjøreveg f_SKV3 er det regulert inn vendehammer for lastebil for å sikre tilstrekkelig areal for
vending av renovasjonskjøretøyer og lignede.
Veg o_SKV1 OG o_SKV2 skal sikres med tilstrekkelig frisikt for uregulert T-kryss, og i krysset
mellom o_SKV2 og f_SKV3 sikres tilstrekkelig frisikt for avkjørselen.
 Grøntområder
Det avsettes til sammen et grøntareal på 4,8da. Innenfor planområdet regulert som friområde.
Områdene skal tilrettelegge for bruk av feltets beboere, og innenfor friområdet kan det opparbeides
stier og f.eks. grillplass med benker og bord.
Hensynssoner
 Sikringssone – Frisikt
 Faresone – Ras og skredfare
Rekkefølgekrav
 Felles lekeplass skal være opparbeidet og ferdigstilt med at første boenhet i område BKS1
og BKS2 tas i bruk.
Viser til planforslaget for ytterligere informasjon.

Vurdering
Plankart og planforslag
Plankartet viser i hovedsakelig område avsatt til boligbebyggelse med friområder, lekeplass og
kjøreveger. Rådmannen ser at byggegrensene mot veg mangler. Dette bør tegnes inn.
I planbestemmelsene for dagens reguleringsplan Soknedal sentrum/ny E6 står det skrevet at ‘’før
utbygging av området B21 kan igangsettes skal det utarbeides en bebyggelsesplan i samsvar med plan- og
bygningslovens § 28-2.’’ Dette betyr at det må vises detaljert hvordan regulanten ønsker at boligområde
B21 skal være. Både adkomst, interne veger, tomteinndeling og byggegrenser skal vises i plankartet.
Dagens plankart viser kun en flateregulering.
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Rådmannen kan forstå at det kan være gunstig å vise en flateregulering for B21da det skal bygges
konsentrert småhusbebyggelse som f.eks. rekkehus, kjedehus, flermannsboliger el. tilsvarende på
arealet. For å gi utbygger handlingsrom ser rådmannen at det er gunstig å fremme planen slik den
foreligger.
BKS 3 og BKS 4 er eksisterende og utbygde eneboligtomter. Rådmannen mener derfor at
plankartet må vise disse i sosikode 1111, altså frittliggende småhusbebyggelse.
Regulanten har videre gjennom planforslaget gitt en god beskrivelse av hva som skal skje og hva de
ulike områdene skal brukes til.
Konsekvensutredning
Planforslaget må i følge plan- og bygningsloven, samt forskrifter om konsekvensutredning
inneholde en egen konsekvensutredning for den planlagte virksomheten.
Regulanten har vurdert konsekvensene av en omdisponering av friområde til boligområde, og deler
av boligområde B20 til friområde og lekeplass. Rådmannen kan i likhet med regulanten se at en
omdisponering ikke vil medføre miljømessige ulemper for området.
I planforslaget er det gitt en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) for naturgitte forhold og
trafikksikkerhet. Begge er vurdert til en liten risiko, med unntak av trafikksikkerheten for myke
trafikanter utenfor boligfeltet som er vurdert til en middels risiko. Rådmannen mener
konsekvensvurderingen er oversiktlig, og har ingen merknad til dette.
Planbestemmelse/planbeskrivelse
Bebyggelse
Rådmannen ser det er positivt at utviklingspotensialet for Soknedal blir imøtekommet og at det tas
grep om å utvikle både små og store boliger. Dette bidrar med å dekke behovet for både eldre og
nyetablerte som ønsker eneboliger eller mindre leiligheter. Dette kan bidra med å hindre fraflytting
fra Soknedal.
Det kommer tydelig fram fra punkt 3.2.3 i planbestemmelsene at kravet for minimum utnyttelse
skal ligge på 4 boliger per. dekar for området BKS1. Det rådmannen derimot savner er minimum
utnyttelse for boligområdet BKS2.
Vei
Vegtraseer skal videreføres fra reguleringsplan Soknedal sentrum, men felles adkomstveg SKV3 blir
forlenget med 37m for å gi tilkomst til den nye eneboligen på boligtomten BFS2. Det er også
regulert inn en vendehammer for lastebil. Rådmannen har ingen kommentarer til dette.
Grøntareal
Det skal etableres en ny boligtomt i planområde, noe som medfører at grøntområdet i eksisterende
reguleringsplan blir redusert. Rådmannen ser at regulanten har tegnet inn et nytt grøntareal med
lekeplass for å få minst mulig endring i forholdet mellom bolig og grøntareal i reguleringsplanen for
Nedre Nyhuslia Boligfelt. Grøntarealet i eksisterende plan blir dermed redusert med 1,7da.
Det blir dermed avsatt til sammen 4,8 da til grøntareal i planområdet. Rådmannen mener at dette er
en god løsning som gir en positiv utnyttelse av arealene.
Rekreasjon og barnas interesse
f_SKV3 er et område på 600m2 som er avsatt til lekeplass. Lekeplassen ligger sentralt i plankartet, og
rådmannen ser det som en god løsning som dekker det sosiale behovet for både unge og eldre.
Opparbeidelse av felles lekeplass er også tatt med inn i rekkefølgebestemmelsene som sier at felles
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lekeplass skal være opparbeidet og ferdigstilt samtidig med at første boenhet i området BKS1 eller
BKS2 tas i bruk.
Støy
Det har kommet inn merknad fra Statens vegvesen at støynivået fra vegtrafikken er over 55dB i
planområdet. Det er lagt inn vilkår i planbestemmelsene der det blant annet blir poengtert at
oppfyllelse av støykrav skal dokumenteres faglig før en ny boenhet tillates plassert innenfor gul
støysone. Rapporten inkludert nødvendige beregninger skal følge med byggesak for det enkelte
tiltak, og rådmannen mener dermed at kravet fra Statens vegvesen er imøtekommet.
SOSI – kontroll
Det er foretatt SOSI – kontroll av plankartet. Det ble ikke funnet noen feil under kontrollen.
Rådmannen har gjennomgått planbestemmelsene men har ingen ytterligere kommentarer på
nåværende tidspunkt.
Endringer
Disse endringene må skje før planen kan legges ut på høring:
- Det tegnes inn byggegrenser mot vei.
- Det tas inn min. utnyttelse (4 boenheter pr. da) for området BKS2.
- BKS 3 og BKS 4 endres til BFS 3.
Konklusjon
Planforslaget anbefales å sendes tilbake til regulanten med de endringene vist ovenfor.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune vedtar at reguleringsplan for 16482016002 Nedre Nyhuslia Boligfelt
sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer i plankart og
bestemmelser:
 Det tegnes inn byggegrenser mot vei.
 Det tas inn min. utnyttelse (4 boenheter pr. da) for området BKS2.
 BKS 3 og BKS 4 endres til BFS 3.
Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.
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9.0

Reguleringsbestemmelser

Vedtatt i Midtre Gauldal Kommunestyre ………….., sak…………..
§1
GENERELT
Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart rev. 29.05.16.
Formålet med reguleringen er å:
- Tilrettelegge for fradeling av eneboligtomt på område BFS2
- Etablere et attraktivt og godt utformet boligfelt tilpasset alle aldersgrupper
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
Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse
Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse
Lekeplass

nr. 2

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Kjøreveg
Annen veggrunn - grøntareal

nr. 3

Grønnstruktur
Friområde

PBL § 12-6

Hensynssoner
Sikringssone (frisikt)
Faresone (ras- og skredfare)

§2

FELLESBESTEMMELSER
Plassering og definisjoner:
Bebyggelsen skal plasseres innenfor de regulerte byggegrenser. Der byggegrenser ikke er vist
gjelder byggeforskriftenes krav om avstand til nabogrense og nabobebyggelse. Gesims- og
mønehøyde beregnes i henhold til TEK § 5.9 og § 6.2, og regnes i forhold til gjennomsnittlig
planert terreng om ikke annet er angitt i planbestemmelser eller på plankart.
Terrengtilpasning:
Det skal legges vekt på at bebyggelsen tilpasses terrenget og landskapsformasjonene på en god
måte. Det tillates foretatt masseforflytning innenfor planområdet for å skape gode tomter med
gode sol- og utsiktsforhold. Skjæringer og oppfyllinger skal i hovedsak avsluttes med
jordkledning og stedegen vegetasjon eller forstøtningsmurer av naturstein. Kommunen kan
stille krav om planeringshøyde på utomhusområdene for best mulig tilpasning av nivåer og
forstøtningsmurer.
Veier skal anlegges med minst mulig inngrep i terrenget, og veiskjæringer og fyllinger skal
jordkles/revegeteres eller avsluttes på en estetisk god måte.Innenfor området skal kabler i størst
mulig grad legges i bakken og fortrinnsvis i felles grøft med vann-, overvann- og
avløpsledninger.
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Universell utforming:
Det skal generelttilstrebesgod tilgjengelighet i hele planområdetfor alle brukere,særlig i
områdertiltenkt for allmennhetensbruk. Krav gitt i Teknisk forskrift til Plan- og
bygningslovenom universell utforming skal leggestil grunn. Fellesarealog adkomstertil disse
(lekeplass,mm) skal væreuniverselt utformet.
Estetikk, form og fasader:
Bygningensutforming og estetikk som fasader,takform, vindusinndelingog synlige materialer
skal tilfr edsstillerimelige skjønnhetshensynbådei segselv og i forhold til nabobebyggelsen.
Bebyggelsenskal gis en enhetlig og harmoniskutforming med hensyntil material,
takvinkel/takform og farge.
Taktekkingenpå bygningeneskal utføresmed ikke-reflekterende materialer.
Pastellfargertillates ikke.
Byggesøknad:
I tilknytning til byggemeldingerskal det leggesved situasjonsplani målestokk1:500 eller
bedresom viser plasseringav bygningene,bevaringav trær og eventuellemurer, gjerder,
adkomst,areal for parkering og annenterrengbehandlingmed høydeangivelse.
I tillegg til situasjonsplanenskal det utarbeidessnitt/profilskissesom viser bygningenes
plasseringog høydei forhold til terreng,veier og nabobebyggelse.Opprinneligeterrenglinjer
og pl anert terrengskal inntegnespå profil/fasadetegninger.
Formgivning, gesims-/mønehøyde,takform, takvinkler, møneretning,materialbrukog
fargevalgskal tilpassesnabobebyggelsenog tomta, og skal framgå av søknaden.
Støy:
Følgendevilkårene skal væreoppfylte før en ny boenhettillates plassertinnenfor gul støysone:
1) Innendørsstøynivå fra utendørskilder i oppholds- og soveromskal værelik eller lavere
enn Lp A, 24h = 30 dB.
2) Innendørsstøynivå fra utendørskilder på natt (kl. 23-07) i soveromskal værelik eller
lavere enn Lp AF maks = 45 dB.
3) I en boenhetkan maksimalt halvpartenav rommenefor varig opphold (soverom,stue,
kjøkken) få sin(e) fasade(r)i gul støysone.
4) Minst 8 m2 solrik privat uteoppholdsarealper boenhetskal ha en støynivå lik eller mindre
enn Lden = 50 dB
5) Det mekaniskeventilasjonsanleggetskal sikre at beboernei de støyutsatterommenefor
varig opphold får nok ren luft over hele året uten å måtte åpnede vinduenesom ligger i gul
støysone.
Støynivå i T-1442/2012tabell 3.3 og NS 8175:2012klasseC gjelder forøvrig som
minimumskrav.
Oppfyllelse av kraveneskal dokumenteresfaglig. Rapporteninkl. nødvendigeberegningerskal
følge med byggesakfor det enkeltetiltak.
Kommunaltekniskeanlegg:
Innenfor de ulike områdene,med unntak av boligområdene,kan det oppførestrafokiosker,
pumpestasjonereller andretekniske innretningerhvor detteer nødvendig.Frittståendebygg
skal tilpassesstedetsbebyggelsemed hensyntil form og farge. Slike innretningerskal
godkjennesav kommunen.

2
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Drenering,tilgang til kommunaltekniskeanlegg:
Innenfor hver tomt må utbygger sørgefor nødvendigdreneringfor overvannog grunnvann.
Kulturminner:
Dersomen i tilknytning til gravearbeideri områdetkommer i kontakt med noe av arkeologisk
interesseskal Fylket varsles,jfr. Kulturminnelovens§ 8.
Utendørslagring:
Skjemmendeutendørslagring tillates ikke innenfor planområdet.

§3

OMRÅDE TIL BEBYGGELSE OG ANLEGG
3.1

Boligbebyggelse,frittliggende småhusbebyggelse

3.1.1
Innenfor områdenebenevntBFS tillates det oppført boliger med frittståendegarasje.Boliger
skal væretosidig belyst, og har et uterom medregnetbalkong på minimum 20% av boligens
bruksareal.
3.1.2
Det skal minimum opparbeides1,5 biloppstillingsplassper boenhet.
3.1.3
Tillatt bebygdareal skal ikke overstige%BYA = 30%. Biloppstillingsplassog terrassereller
andrebygningsdelermed høyde0,5 m over planert terrengskal medregnes.Det beregnes18 m2
per biloppstillingsplass.
3.2

Boligbebyggelse,konsentrert småhusbebyggelse(BKS)

3.2.1
Innenfor områdenebenevntBKS tillates det oppført konsentrertbebyggelse,som rekkehus,
kjedehus,flermannsboligerel. tilsvarende.Endeligetomtegrenserfastsettesut fra terreng- og
bygningsmessigehensyngjennom byggesak.Boliger skal væretosidig belyst, og har et uterom
medregnetbalkong på minimum 20% av boligensbruksareal.
3.2.2
Det skal minimum opparbeides1,5 biloppstillingsplassper boenhet.
3.2.3
Tillatt bebygdareal skal ikke overstige%BYA = 50% for områdeBKS1 og %BYA = 30% for
områdeneBKS2, BKS3 og BKS4. Biloppstillingsplassog terrassereller andrebygningsdeler
med høyde0,5 m over planert terrengskal medregnes.Det beregnes18 m2 per
biloppstillingsplass.
OmrådeBKS1 skal minimum utbyggesmed 4 boliger per. dekar.
3.2.4
Takform, takvinkel og møneretningskal tilpasseshustypen,tomten, øvrig bebyggelseog
landskapet/terrenget.

3
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3.2.5
Tillatte byggehøydertil topp bygningsdelmålt fra gjennomsnittlig opparbeidetterreng:
Formålsområde:
BKS1
BKS2
BKS3
BKS4
1)

Saltak/Valmtak
Møne
Gesims
10,0m
6,5m
10,0m
6,5m
10,0m
6,5m
10,0m
6,5m

Pulttak (1)
Møne
Gesims
9,5m
6,0m
9,5m
6,0m
9,5m
6,0m
9,5m
6,0m

Flatt Tak
Parapet
6,5m
6,5m
6,5m
6,5m

Bygg sammensattav motståendepulttak regnessomsaltaksbygghvor øvrepulttaksmøneblir byggets
mønehøyde.

3.2.6
Parkeringsanleggkan inngå i bebyggelsensom parkeringskjeller,eller det kan anlegges
eksterntparkeringsanleggpå tomten. Frittståendegarasjeanleggkan oppføresi inntil 1 etasje,
og skal tilpassestilhørendebebyggelsei materialvalg,takvinkel og farge. Frittstående
garasjeanleggkan ha gesimshøydemaksimalt 3,5m over garasjegulv.Mønehøydebestemmes
ut fra dette,men skal ikke overstige6,0m over garasjegulv.
3.8

Lekeplass

Lekeplassnormenskal ligge til grunn for planlegging,bygging og vedlikehold.
Bygninger og anleggsom fremmer områdetsbruk kan oppføres.Områdeter felles for
eiendommenei feltet og skal væreuniverselt utformet.

§4

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFR ASTRUKTUR
4.1

Kjøreveg

4.1.1
Kjørevegerskal opparbeidesiht. vegvesenetshåndbokN100 for angitte
dimensjoneringsklasser:
Veg:
o_SKV1
o_SKV2
f_SKV3

Dim. klasse:
Sa1
Sa1
A1

Breddekjørebane:
5,0m
5,0m
4,0m

Breddeskulder:
0,5m
0,5m
0,5m

4.1.2
Kryss og avkjørsler skal ha frisiktsoner i tråd med vegnormalerN100 og V121. Det skal i kryss
mellom o_SKV1 og o_SKV2 sikres tilstrekkelig frisikt for uregulertT-kryss (N100, fig. E.7)
og i kryss mellom o_SKV2 og f_SKV3 sikres tilstrekkelig frisikt for avkjørsel(N100, fig.
E.26). Stoppsiktlangs o_SKV1 og o_SKV2 settestil 50m som angitt for
dimensjoneringsklasse
Sa1med fartsgrense50 km/t.
4.2
Annen veggrunn - grøntareal
Områdeneskal benyttesfor vegtekniskinfrastruktur, snøryddingeller fyllings - og
skjæringsskråninger.
4.3
Vegbelysning
Vegbelysningiht. Vegnormaleneskrav skal etablerespå felles kjøreveier i feltet.
4
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§5

GRØNNSTRUKTUR

5.1
Friområder
Innenfor områdetkan det ikke settesi verk tiltak som er til hinder for bruk av området som
fri område.Mindre innretninger/anleggsom fremmer områdetsbruk til rekreasjonsformålsom
turstier eller grillplass med benkerog bord tillates opparbeidet.
Det tillates anlagt ledningsanleggi grunneninnenfor områdene.
§6

HENSYNSSONER
6.1
Sikringssone - Frisikt
Innenfor frisiktsoneneskal det etableresfrisikt i nivå 0,5m over kjørevegen.Det må ikke
planteseller settesopp innretningersom hindrer den frie sikten i nivå 0,5m over kjøreveienei
avkjørselen.
6.2
Faresone– Ras- og skredfare
Før det kan gjennomføresinngrep innenfor fareområdetskal det dokumenteresav geoteknisk
fagkyndig at tiltaket ikke medførerøkt fare for skred eller utglidning av området.

§7

REKKEFØLGEBESTEMMELSER
7.4
Opparbeidelse av felles lekeplasser
Felles lekeplassskal væreopparbeidetog ferdigstilt samtidig med at første boenheti område
BKS1 eller BKS2 tas i bruk.
Ved detaljplanleggingenav lekeområdeneskal barnaog «barnasin representant»i kommunen
tas med på råd. Lekeplassskal minimum opparbeidesmed sandlekeplass
, benkerog noe fast
dekke.

29.05.2016

Marius Iversen
Planlegger
5
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1.0

Formålet med reguleringen

Formålet med reguleringsplanener å tilretteleggefor en ny eneboligtomtpå områdesom i gjeldende
reguleringsplanfor Soknedalsentrumer regulert til offentlig friområde. Midtre Gauldal kommune
behandleti formannskapet23.11.15,sak. 56/15 søknadom kjøp at eneboligtomt,og innvilget denne
søknadenunder forutsetningav at gjeldendereguleringsplanfor Soknedalsentrumble revidert.
For å reduserede landskaps- og rekreasjonsmessige
konsekvenseneav at et offentlig friområde
omdisponerestil boligformål, har deler av boligområdeB20 i gjeldendeplan blitt omdisponerttil
offentlig friområde og nærlekeplass.Dette innebærerat forholdet mellom arealavsatttil bolig- og
grøntområderforblir tilnærmet uendretetter planrevisjonen.
I reguleringsplanenf or Nedre Nyhuslia boligfelt inngår boligområdeneB19, B20 og B21 fra gjeldende
reguleringsplanfor Soknedalsentrum.Formålsgrenserog navngiving av de enkelteformålsområder
kan avvike fra gjeldendeplan, mensbestemmelserholdesuendret.

2.0

Planoppstart

Iht. saksprotokolli formannskapet23.11.15,sak. 56/15 vedtar rådmannenå igangsettearbeid med
utarbeidelseav detaljreguleringsplanfor Nedre Nyhuslia boligfelt. Det ble videre avholdt
oppstartsmøtemellom kommunensplanavdelingog planlegger03.02.2016,hvor planforutsetninger,
viktige utredningsbehov,krav til planforslaget,medvirkning og fremdrift ble gjennomgått.
2.1

Melding om igangsatt regulering

Melding om oppstartregulering av Nedre Nyhuslia boligfelt ble kunngjort i Gauldalspostenog
Trønderbladeti februar 2016. Naboer,offentlige instanserog berørteinteresser ble gitt melding i brev
dat. 10.02.16. Frist for merknader/innspillble satt til 18.03.16.

3.0

Gjeldende plansituasjon

Området som medtasi reguleringsplanfor
Nedre Nyhuslia boligfelt er i gjeldende
reguleringsplanfor SoknedalSentrum(ID:
20100003)regulert til boligformål, kjøreveg
og friområde. Planavgrensningenfor ny
reguleringsplaner vist med rød stiplet linje i
bilde 1 til høyre.

Bilde 1: Planavgrensning
for NedreNyhusliaboligfelt vist i rødt.

3
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4.0

Dagensarealbruk

Arealet som inngår i planforslagetbestårav et jordstykke på ca. 10 da, samt noe skogsterrengi
skråningenepå øst- og vestsidenav planområdet.Midtre Gauldal kommunehar opparbeidetkjøreveg
frem til områdetiht. gjeldendeplan, og det er igangsattbygging av to flermannsboligerinnenfor
områdeBK S3 og BKS4 (B19).

5.0

Reguleringsplanen

5.1

Generelt

Planområdetutgjør et areal på ca. 29,3 da, og feltet vil inneholde:
- Boligbebyggelse,frittl. småhusbebyggelse,
- Boligbebyggelse,kons. småhusbebyggelse,
- Lekeplass
- Kjøreveg
- Annen veggrunn– grøntareal
- Friområde

areal ca.
areal ca.
areal ca.
areal ca.
areal ca.
areal ca.

4,2 da.
11,9 da.
0,6 da.
5,2 da.
2,6 da.
4,8 da.

Innenfor en radius på 0,3km finnes det mesteav serviceog handelsfasiliteter, og Soknedal barneskole
ligger kun 1,0km fra boligfeltet.
5.2

Bebyggelsen

Planområdetligger i dalsiden- på vestsiden av Soknedal sentrum- 20 – 30 meter høyerei terrenget
enn E6 og bebyggelseni dalbunnen.Deler av områdetligger på et størreplatå på ca. kote 253, og
platåetegnerseggodt for flermannsboligermed høy utnyttelsesgrad.
Områdeneavsatttil boligformål er delt i to underformålut fra hvilke bebyggelsestypertomteneegner
segfor. Områderangitt BFS (frittliggende småhusbebyggelse) kan bebyggesmed eneboliger,mens
områderangitt BKS (konsentrertsmåhusbebyggelse)
kan bebyggesmed mer konsentrertbebyggelse,
som rekkehus,kjedehus,flermannsboligerel. tilsvarende.
Utnyttelsesgradfor de enkelteboligområdenevidereføres som i gjeldendeplan med %-BYA = 30% for
alle boligområderunntatt områdeBKS1 som gis en tillatt utnyttelsesgrad%-BYA = 50%.
I skråningenvest for kjøreveg f_SKV3 er det avsattet areal på 600m2 til opparbeidelseav nærlekeplass
for de minste barnai feltet. Lekeplassenligger i en skråning med helning 1:6 i øvre del og 1:12 i nedre
del, og vil få gode solforhold gj ennomdagen.Da boligfeltet vil passebådeunge og eldre vil også
lekeplassenkunne tilretteleggessom sosial møteplassfor alle aldersgrupper.
5.3

Veger

Planforslagetvidereførervegtraseerfra reguleringsplanfor Soknedalsentrum,men felles adkomstveg
SKV3 har blitt forlenget med 37m for å gi tilkomst til ny eneboligtomtBFS2. I endenav kjøreveg
f_SKV3 er det regulert inn vendehamme
r for lastebil (N100, fig. E.49) for å sikre tilstrekkelig areal for
vending av renovasjonskjøretøyerog lignende.
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Kjørevegerer gitt følgendedimensjoneringsklasser
iht. vegnormalN100:
Veg:
o_SKV1
o_SKV2
f_SKV3

Dim. klasse:
Sa1
Sa1
A1

Breddekjørebane:
5,0m
5,0m
4,0m

Breddeskulder:
0,5m
0,5m
0,5m

Det skal i kryss mellom o_SKV1 og o_SKV2 sikres tilstrekkelig frisikt for uregulertT-kryss (N100,
fig. E.7) og i kryss mellom o_SKV2 og f_SKV3 sikres tilstrekkelig frisikt for avkjørsel(N100, fig.
E.26). Stoppsikt langs o_SKV1 og o_SKV2 settestil 50m som angitt for dimensjoneringsklasse
Sa1
med fartsgrense50 km/t.
5.4

Grøntområder

Det avsettesgrøntområderpå til sammen4,8 da. innenfor planområdetregulert som friområde (SOSI
3040). Områdenetilretteleggesfor bruk av feltets beboere,og innenfor friområdenekan det
opparbeidesstier og for eksempelgrillplass med benkerog bord.

5.5

Reguleringsformål

Områdetforeslåsregulert til:
Planloven § 12-5:
1. Bebyggelseog anlegg
Boligbebyggelse– frittliggende småhusbebyggelse
Boligbebyggelse– konsentrertsmåhusbebyggelse
Lekeplass
2. Samferdselsanlegg
og teknisk infrastruktur
- Kjøreveg
- Annen veggrunn- grøntareal
3. Grønnstruktur
Fri område
Planloven § 12-6:
-

Sikringssone(frisikt)
Faresone(Ras- og skredfare)

5
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6.0

Virkninger av planforslaget

6.1

Overordnede planer

Reguleringsplanener i hovedsaki samsvarmed gjeldendereguleringsplanog kommuneplan,men noe
areal regulert til boligformål og friområde omdisponeres.Forholdet mellom areal avsatttil bolig- og
grøntområderforblir tilnærmet uendretetter planrevisjonen.
6.2

Landskap

Planområdetligger i dalsiden- på østsidenav Soknedalsentrum- 20 – 30 meter høyerei terrengetenn
E6 og bebyggelseni dalbunnen.Deler av områdetligger på et størreplatå på ca. kote 253, og
landskapetpregesi hovedsakav jordbruksteiger,skogkledde skråninger,frittliggende
småhusbebyggelse
og kjøreveger.De lavest liggende byggeområdeneligger 25 meterhøyereenn
nivået på elva Sokna,og det konkluderesderfor med at områdetikke er flomutsatt.
6.3

Stedetskarakter

Soknedaler et lite og attraktivt tettstedpregetav landbruksnæring,service- og handelsbedrifterog
boligbebyggelseav varierendestørrelseog type. I boligfeltene Fagerliaog Nyhus finner vi stort sett
eneboliger,men det har i seneretid tilkommet innslag av flermannsboligeri de etablerteboligfeltene.
6.4

Kulturminner og kulturmiljø

Fylkeskommunenhar befart planområdettidligere, og det ble ikke observertautomatiskfredeteeller
andreverneverdigekulturminner som planenvil komme i konflikt med.
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 funnet at planforslagetkommer i konflikt med naturtypereller artsobservasjoner.
6.6

Rekreasjonsinteresser/rekreasjonsbruk

Planforslaget avsetteret areal på 600 m2 til nærlekeplassfor de minste barnai feltet, men dette området
kan ogsåtilretteleggessom sosialmøteplassfor alle aldersgrupper.I tillegg kan det opparbeides
gangstier,benkero.l. innenfor friområdene,noe som tilret teleggerfor økt bruk av områdenefor
rekreasjon.
I Soknedalligger det ogsåstørresammenhengende
områdermed innbydendenatur som egnerseg godt
for friluftsliv og rekreasjon.Feltet er med det godt tilrettelagt med tanke på rekreasjonsinteresser
bådei
nærområdetog områdetrundt.

6
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6.7

Trafikkforhold

Adkomst til boligfeltet vil bli fra E6, via Fv658 og Kv47. Vegeneer opparbeidetmed fast dekke,og
kryss er utformet iht. gjeldendekrav og normer.
Internt i boligfeltet er det regulert inn en adkomstvegmed 4,0m kjørebanebreddeog 0,5m vegskulder.
Vegen vil som blindveg får begrensettrafikk samtidig som siktforholdeneer gode,og det vurderes
derfor til at vegentrygt kan benyttessom ferdselsårefo r myke trafikanter.
Sikker skoleveg:
B arnai boligf eltet vil gå ved Soknedal
skole, som er en barneskolemed klasser
fra 1. til 7. årstrinn. Det er under 1 km
fra boligfeltet til skolen, noe som betyr
at barnaikke vil ha rett på skoleskyss.
Det er i dag opparbeidetfotgjengerfelt
som krysserE6 sør for avkjøring til
Fv658, og det er anlagt gangveg på
østsidenav E6 i retning mot Soknedal
barneskole.
Mellom boligfeltet og E6 vil Kv47 bli
benyttet som ferdselsårefor myke
trafikanter. Vegen er regulert med
kjørebanebredde5,0m og vegskulder
0,5m, samtidig som den er
breddeutvideti krappekurver. Vegen
holder med det god bredde,og det anses
som trafikksikkert å benyttedennesom
tilbud for gåendeog syklendefrem til
fotgjengerfelt ved E6.
Bilde 2: Kortesteveg til trygg passeringav E6 for myke trafikanter.
6.8

Barns interesser

Barnas interesserivaretasgjennom planprosessenog planløsningen.I Rikspolitiske retningslinjer
T-2/08 for barn og ungeframgår det at det skal settesav areal som er storenok og egnafor lek og
opphold til ulike årstider:»I nærmiljøetskal det finnes arealer hvor barn kan utfolde segog skapesitt
eget lekemiljø. Dette forutsetter blant annet at arealeneer store nok og egner segfor lek og opphold,
gir mulighet for ulike typer lek, til ulike årstider kan brukesav ulike aldersgrupper,og gir muligheter
for samhandlingmellom barn, unge og voksne».
Det er avsattareal for opparbeidelseav en lekeplassinnenfor planområdetpå 600 m2 som tilrettelegges
for lek, mestring og rekreasjonfor de minste barnai feltet. Ved detaljplanleggingenav lekeområdene
skal barnaog «barnasin representant»i kommunentas med på råd. Minimum tilrettelegging innenfor
lekeområdenebør væresandlekeplass,benk og noe fast dekke.
6.9

Sosial infrastruktur

Tilrettelegging av boligfeltet for mindre boenhetertilpasseteldre og nyetablerereer viktig for å skape
en helhetlig boligstruktur med tilbud til alle aldersgrupper,og blir med det et viktig grep for å sikre en
fremtidsrettetutvikling av Soknedalsom bosted.
7
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6.10

Universell tilgjengelighet

Formålsområdeneavsatt til boligformål ligger delvis i en skråningmed helning 2:10 og delvis på et
flatere platå som er megetgodt egnetfor universell utforming. Universell utforming bør vektlegges
innenfor planområdetda boenheteneprimært er ønskettilpasseteldre menneske
r og yngre familier i
etableringsfasen.Genereltleggeskrav i TEK10 til grunn for universell utforming av boliger og
uteareal.
6.11

Energibehov – energibruk

Utbyggingenrepresentererikke spesielleutfordringer med hensyntil energibehov.
6.12

Jordres surser/landbruk

Planforslagetinnebæreri forhold til dagensbruk av områdeten omdisponeringav ca. 10 da.
jordbruksarealtil boligformål. Omdisponeringener behandletog godkjent gjennom kommuneplanfor
Midtre Gauldal og gjeldendereguleringsplanfor Soknedal sentrum,og utredesderfor ikke nærmerei
denneplanbeskrivelsen.
6.13

Teknisk infrastruktur

Vann- og avløpsledningervil tilknytes kommunenseksisterendeledningsnettinnenfor området.Det er
opparbeidetledningsanleggi kjøreveg f_SKV3 som er tiltenkt områdetBKS1 og BKS2, samtidig som
det er anlagt vann- og spillvannskumi kryss mellom o_SKV2 og f_SKV3.
KommunensVA -ansvarlighar opplyst at det innenfor boligområdeBFS2 ligger nedgravden ståltank
tilhørendeet eldre meieri. Dennemå fjernes før områdetkan benyttestil boligformål. Eksisterende
overvannsledningersom går gjennom tomten må også omlegges.

Bilde 3: Kommunaltvann- og avløpsanlegg
.

8
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6.14

Grunnforhold

Grunnforholdeneinnenfor planområdetbestår
iht. NGU løsmassekartav morenematerialersom
kan inneholdealt fra leire til stein og blokk.
Moreneavsetningenekan ha tykkelse fra 0,5m til
flere ti -talls meter, og det er få eller ingen
fjellblotninger i området.Planområdetligger
høyereenn marin grensepå kote 171, og
området ansesderfor ikke som utsatt for
kvikkleireskred.
Nordøst for formålsområdeneBKS1 og BFS2
skrånerterrengetned mot dalen,og skråningen
har en helning på ca. 35°. Jordskredkan normalt
utløsesi terrengsom er brattereenn 30°, og
forekommervanligvis i morenemasser.
Før det kan gjennomføresinngrep i nnenfor
områdetangitt som faresone(ras- og skredfare)i
reguleringsplanen,skal det dokumenteresav
geotekniskfagkyndig at tiltaket ikke medfører
økt fare for skred eller utglidning av området.
Bilde 4: Fareområdei skråningvist medrød skravur.

7.15

Støyforhold

Boligfeltet ligger på det nærmesteca. 50m vest
for E6 gjennom Soknedalsentrum,og deler av
planområdetligger i gul støysone.
Det er inntatt en fellesbestemmelsei planens
bestemmelsersom angir hvilke vilkår som må
oppfylles før nye boenhetertillates oppført
innenfor gul støysone.
Støynivå i T-1442/2012tabell 3.3 og NS
8175:2012klasseC gjelder for øvrig som
minimumskrav ti l nye boenheter.

Bilde 5: Støysonekart.

7.16

Økonomiske konsekvenser for kommunen

Boligfeltet er kommunalt eid, og det vil derfor måtte påregneskommunaleutbygginger/investeringer.
7.17

Konsekvenser for næringsinteresser

Økt aktivitet i området,bedretilgang på boligtomter og økt innbyggertall er positivt for
næringsinteressene
i nærområdetog i Midtre Gauldal Kommune.
9
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7.18

Interessemotsetninger

Det er ikke avdekkettungtveiendeinteressemotsetninger.
7.19

Avveining av virkninger

Med grunnlagi de vurderingersom er gjort foran er summenav fordelenesom følger av den planlagte
utbyggingenog reguleringenklart størreenn ulempene.
7.20

Risiko - og sårbarhetsanalyse(ROS-analyse)

Det er gjennomførtROS-analysesom er dekkendefor planforslageti tråd med veileder fra direktoratet
for samfunnssikkerhetog beredskap(dsb), Samfunnssikkerhet
i arealplanlegging.
Risikomatriseer 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

En viss fare

Kritisk

Farlig

Katastrofalt

Sannsynlig
Mindre
sannsynlig
Lite
sannsynlig

Konsekvenser

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

Definisjon av matrisensverdier:
Sannsynlighet:

Konsekvenser:

Sværtsannsynlig

Skjer ukentlig / forhold som er
kontinuerligtilstedei området

Ufarlig

Ingen personereller
miljøskader/ enkeltetilfeller
av misnøye

Megetsannsynlig

Skjer månedlig/ forhold som
opptreri lengreperioder,flere
måneder

En viss fare

Få/småperson- eller
miljøskader/ belastende
forhold for enkeltpersoner

Sannsynlig

Kjennertil tilfeller medkortere
varighet

Kritisk

Kan føre til alvorlige
personskader
/ belastende
forhold for en gruppepersoner

Mindre sannsynlig

Kjenner1 tilfelle i løpet av en
10-årsperiode

Farlig

Person- eller miljøskaderog
kritiske situasjoner
(behandlingskrevende)

Lite sannsynlig

Kjenneringentilfeller, men
kan ha hørt om tilsvarendei
andreområder.

Katastrofalt

Personskade
som medførerdød
eller varigemen,mange
skadede,langvarige
miljøskader
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Til grunn for temavalgi ROS-analysenligger Fylkesmannenssjekkliste og planens
konsekvensvurderingkap. 6. Analysenomfatter vurdering av risiko og sårbarhetfor bådemenneske,
miljø og materiell. Følgenderisiko er avdekket,og følgendeavbøtendetiltak foreslås:
Tema:

Naturgitte forhold:
Farefor jordskred
eller utglidning av
byggeområde.

Trafikksikkerhet:
Trafikksikkerhetfor
myke trafikanter
internt i boligfelt.

Trafikksikkerhetfor
myke trafikanter
utenforboligfeltet.

Risiko:

Nordøstfor
formålsområdene
BKS1 og BFS2
skrånerterrengetned
mot dalen,og
skråningenhar en
helning på ca. 35°.
Jordskredkan
normaltutløsesi
terrengsom er
brattereenn 30°, og
forekommer
vanligvis i
morenemasser.

Intern kjørevegi
boligfeltet vil bli
benyttetsom
ferdselsårefor myke
trafikantermellom
bebyggelseog
lekeplass/kommunal
veg.
Kv47 vil bli benyttet
som ferdselsårefor
myke trafikanter
mellom boligfeltet og
gangvegpå østsiden
av E6.

S
a
n
n
sy
n
li
g
h
e
t:

2

3

3

K
o
n
se
k
v
e
n
s:

3

4

4

S
a
m
le
t
ri
si
k
o
:

6

Avbøtendetitak:

Før det kan gjennomføres
inngrepinnenfor området
angitt somfaresone(ras- og
skredfare)i reguleringsplanen,skal det
dokumenteresav geoteknisk
fagkyndig at tiltaket ikke
medførerøkt fare for skred
eller utglidning av området.

Kjørevegenanleggesmed
god bredde,og
vegstrekningenhar gode
siktforhold. Kjørevegener
12 blindveg sommedfører
begrensettrafikkmengde.

12

Kjørevegenhar
fartsgrense80 km/t.

Kv47 er regulertmed
kjørebanebredde
5,0m,
vegskulder0,5m og
breddeutvidelsei krappe
kurver. Vegenblir med det
oversiktlig på strekningen.

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

3

3

1

3

3

2

3

6

For at kjørevegenskal kunne
benyttesav myke trafikanter
anbefalesdet at fartsgrensen
reduserestil maks.50 km/t.
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8.0

Innkomne merknader/innspill

8.1

Merknader under melding om planoppstart

Statens Vegvesen,brev 10.03.2016
Statensvegvesenpåpekerat støynivåetfra vegtrafikk er over 55 dB i planområdet.Det må sikres at
boligene får tilfredsstillende støynivå.Det må utarbeidesen støyrapporti forbindelsemed planarbeidet
som viser fremtidig støynivå ved fasadeog ved uteplass,samt eventuelleforslag på støydempende
tiltak iht. retningslinje for behandlingav støyi arealplanlegging(T -1442/2012)
Tiltakshaversmerknader:
•

•

Det er inntatt en fellesbestemmelse
i planensbestemmelsersomangir hvilke vilkår som må
oppfylles før nye boenhetertillates oppført innenfor gul støysone.Støynivåi T-1442/2012
tabell 3.3 og NS 8175:2012klasseC gjelder for øvrig som minimumskravtil nye boenheter.
Vegtrasefor ny E6 gjennomSoknedalsentrumfører dennelengre mot øst, og det vil da oppstå
større avstandmellom kjørevegenog boligområdet.Dette vil på sikt gi bedredestøyforhold
for bebyggelsen.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, brev 14.03.2016
Fylkesmannenhar som sektormyndighetmottatt melding om igangsattreguleringsplan,og har
følgendeforeløpige vurderingerav planen:
Overordnedeføringer
Gjeldendekommunedelplanfor Soknedalsentrumer fra 2001. Reguleringsplanfor Soknedalsentrum
inkludert E6 ble vedtatt i 2010. Områdeter regulert til bolig og friområde. Foreslått arealbruker også
bolig og friområde, men med endretavgrensningav områdene.Ut fra det oversendtematerialeter det
ikke mulig å se hvor mye areal som blir omdisponertsom følge av endringen.Når planenkommer på
høring bør det komme tydelig frem av planbeskrivelsenhvor mye areal som omdisponeresfra
friområde til bolig, og fra bolig til friområde, lekeplassm.m Fordelerog ulemperved omdisponeringen
bør diskuteres,og valg av løsning begrunnes.
Landbruk og bygdeutvikling
Utnyttingsgradfor de enkelteboligområdenevidereføresfra gjeldendeplan. Fylkesmannenanbefaler
at det ogsåsetteskrav til minimum utnyttelse,for slik å verne omkringliggendenatur- og
landbruksområderi et langsiktig perspektiv.
Miljøvern
Det er positivt at det leggesopp til en høy tetthet med variert leilighetssammensetning
innenfor
planområdet.Det er imidlertid viktig at fortettingen skjer med en kvalitet, og at det blir avsatt
tilstrekkelig arealmed grønnstrukturog friområder med god kvalitet.
Samfunnssikkerhet
Vi ser at det skal foretas en risiko- og sårbarhetsanalyse
(ROS-analyse)i tråd med PBL § 4-3, og viser
til DSB sin veileder samfunnssikkerheti arealplanlegging.
Sosial og helse
Når det planleggesfor boligformål, bør de folkehelserelevantetemavurderesnøye,og viktige tema er
tilgangen til grøntområder,friarealer, trafikksikkerhet, og sikker adkomsttil skole og idrettsanlegg.
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Barn og unge
Fylkesmannenminner om at det må avsettestilstrekkelig og hensiktsmessigearealfor lekeområderfor
barn og unge,og at tilrettelegging må tas med i rekkefølgebestemmelsene.
Ved detaljreguleringer det
viktig å velge utelekområdersom er godt skjermet fra trafikk, støy og annenforurensning.
Tiltakshaversmerknader:
•

•

•
•

I reguleringsplanfor Soknedalsentrumer det regulert 7,1 da. til friområder innenfor
avgrensningenav ny plan, mensdet i reguleringsplanfor Nedre Nyhuslia boligfelt er regulert
4,8 da. til friområde og 0,6 da. til lekeplass.Dette innebærerat grøntområdethar blitt
redusertmed 1.7 da, og dettearealet er i ny reguleringsplanavsatt til veg- og boligformål. 0,5
da. av dette arealet tilligger tomt BFS1, hvor det har blitt gitt dispensasjon fra
reguleringsplanfor Soknedalsentrumtil bruk someneboligtomt.
Omdisponeringenav formålsområdeneinnebærerat en større del av arealet på vestsidenav
adkomstvegf_SKV3avsettestil grøntområder,noe som er positivt da detteområdet er godt
egnetfor anleggelseav lekeplassog rekreasjonsbruk.Områdetligger også med større
avstandtil E6 med tilhørende støysone,noe somer positivt for bruken av området.
Min. utnyttelsesgrader inntatt i planbestemmelsene,
pkt. 3.2.3.
Det avsetteset områdepå 600 m2 til opparbeidelseav nærlekeplassfor de minstebarna i
feltet. Dette arealet kan også tilretteleggessomsosial møteplassfor alle aldersgrupper.

Fylkesk ommunen i Sør-Trøndelag, brev 24.02.2016
Planforslagetsynesikke å komme i konflikt med allmennefriluftsinteresser.
Fylkeskommunenhar befart planområdettidligere. Det ble ikke observertautomatiskfredeteeller
andreverneverdi ge kulturminner som planenvil komme i konflikt med.
Minner om at prinsippeneom universell utforming skal ivaretasi planleggingenog kravenetil det
enkeltebyggetiltak. Det sammegjelder hensynettil barn og ungesoppvekstsvilkår.
Mattilsynet , brev 17.02.2016
Mattilsynet har følgendeplanfaglige råd:
Løsning for vannforsyningog avløp løsesmed tilkobling til eksisterendeoffentlig anleggi området.
Det er en forutsetningat ledningsnettetsom berørerplanområdeter tilstrekkelig dimensjonertmed
tanke på økt aktivitet i området.Det er ogsåen forutsetning av vannverkethar forsyningskapasitettil
nye abonnenter.Dette avklaresmed vannverkseier– Midtre Gauldal kommune.
Underdimensjonertledningsnettkan medføreinnlekking av forurensetgrøftevannog tilbakeslagfra
stikkledninger/tilkoblinger uten tilfredsstillende tilbakeslagssikring.Nye bygg i planområdetmå sikres
tilfredsstillende løsning for sikring mot tilbakeslag.Eventuell konflikt med tekniskeinstallasjonerfor
drikkevannsforsyningog behov for omlegging av ledningsnettavklaresmed vannverkseieri
byggeplan.

29.05.2016
Marius Iversen
Planlegger
13
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Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i saker etter plan- og bygningslova
Utarbeidd av Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Revidert 02.01.2013

Plan- og bygningslova § 4-3 fastset krav om risiko- og sårbarheitsanalysar i arealplanlegginga:
§ 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse
Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for
planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet
er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko
eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike
bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap.
Kongen kan gi forskrift om risiko- og sårbarhetsanalyser.

Føremålet er å gi grunnlag for å førebygge risiko for skade og tap av liv, helse, miljø, viktig infrastruktur, materielle verdiar mv.
Risiko og sårbarheit kan ligge i arealet slik det er frå naturen si side (flaum- og skredfare, radonstråling mv.). Risiko og
sårbarheit kan også oppstå som ei følgje av arealbruken – i og utanfor det aktuelle planområdet.
Planstyresmakta pliktar å sjå til at risiko- og sårbarheitsanalyse vert gjennomført.

Bruk av sjekklista
Denne sjekklista er utarbeidd av Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Sjekklista kan tene som utgangspunkt for risiko- og
sårbarheitsanalysar i arealplansaker, men den som skal utarbeide arealplanar og planstyresmakta må i kvart tilfelle vurdere
om bruk av denne sjekklista er føremålstenleg. Einkvar står fritt til å tilpasse sjekklista til eige behov.
Som utgangspunkt meiner Fylkesmannen i Møre og Romsdal at sjekklista gir størst nytte i mindre arealplansaker
(detaljregulering, reguleringsendring, mindre områderegulering). I slike saker der risiko eller sårbarheit ikkje vert avdekt, kan
utfylt sjekkliste og kommentarar gå inn i saka som dokumentasjon av risiko og sårbarheit. Dersom risiko eller sårbarheit vert
avdekt, må dette visast i sjekklista, saman med utfyllande ROS-vurdering av dei avdekte forholda. Sjekklista kan under same
føresetnad brukast i byggesaker og dispensasjonssaker.
Sjekklista er mindre eigna til å dokumentere samansett risiko- og sårbarheit i større arealplanar (områderegulering,
kommuneplanens arealdel og kommunedelplanar).
Når sjekklista er gjennomgått må dette dokumenterast i saksframstillinga som ei stadfesting av at risikoen i det aktuelle
området er vurdert. Når uakseptabel risiko vert påvist, eller dersom den som utarbeider planen er usikker på om det føreligg
uakseptabel risiko, må det hentast inn tilstrekkeleg fagkyndige vurderingar før planen vert vedteken eller byggeløyve vert gitt.

Aktuelle lenker:
Miljøverndepartementet:
•
•
•
•

Plan- og bygningslova
Rundskriv T-5/97 Arealplanlegging og utbygging i fareområde
Forskrift om konsekvensutredninger – planlegging etter plan- og bygningsloven
Veileder til forskrift om konsekvensutredninger – planlegging etter plan- og bygningsloven

Direktoratet for byggkvalitet:
•
•
•
•

Byggjereglar på ein stad
Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift / TEK10)
Rettleiar til byggteknisk forskrift (TEK10)
Temarettleiar HO-1/2008: Utbygging i fareområde

Noregs vassdrags- og energidirektorat:
•

Retningslinjer 2-11. Flaum- og skredfare i arealplanar

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap:
•
•
•
•
•

Samfunnstryggleik i arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarheit
Retningslinjer for fylkesmannens bruk av motsegn for å ivareta samfunnstryggleik i arealplanlegginga
Rettleiar om GIS i samfunnstryggleik og arealplanlegging
Havnivåstiging i norske kystkommunar
Handtering av havnivåstiging i kommunal planlegging

Statens strålevern:
•
Busetnad nær høgspentanlegg - informasjon til kommunar og utbyggjarar
•

Radon i inneluft – helserisiko, målingar og mottiltak

Noregs geologiske undersøking:
•

Nasjonal skreddatabase på nett: www.skrednett.no

-109-

Namn på tiltak/plan:

Nedre Nyhuslia Boligfelt – Planid: 2016002

Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i saker etter plan- og bygningslova
Utarbeidd av Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Revidert 02.01.2013

Emne

a
b

Er det knytt uakseptabel risiko til følgjande forhold?
Er området utsett for snø-, jord-, steinskred eller større fjellskred?
Er det fare for flodbølgjer som følgje av fjellskred i vatn/sjø?
Er det fare for utgliding av området (ustabile grunnforhold)?
Er området utsett for flaum eller flaumskred, også når ein tek omsyn til auka
nedbør som følgje moglege av klimaendringar?
Er skogbrann/lyngbrann i området til fare for bustader/hus?
Er området sårbart for ekstremvêr/stormflo – medrekna ev. havnivåstiging?
Treng det takast særskilte omsyn til radon?
Anna (spesifiser)?
Er det regulerte vassmagasin med spesiell fare for usikker is i nærleiken?
Er det terrengformasjonar som utgjer spesiell fare (stup etc.)?
Vil tiltaket kunne føre til overfløyming i lågareliggande område?
Anna (spesifiser)?
Omfattar tiltaket spesielt farlege anlegg?
Kan utilsikta/ukontrollerte hendingar i nærliggande verksemder utgjere risiko?

a

Har området mangelfull sløkkjevassforsyning (mengde og trykk)?

X

b

Har området problematiske tilkomstruter for utrykkingskjøretøy?

X

a

Er det kjende ulykkespunkt på transportnettet i området?
Kan utilsikta/ukontrollerte hendingar på nærliggande transportårer inkl. sjø- og
luftfart utgjere risiko?
Er det transport av farleg gods til/gjennom området?
Er området påverka av magnetfelt frå høgspentliner?
Er det spesiell klatrefare i høgspentmaster?
Vil tiltaket endre (styrke/svekke) forsyningstryggleiken i området?

X

Er det mangelfull vassforsyning i området?
Ligg tiltaket i eller nær nedslagsfeltet for drikkevatn, og kan dette utgjere ein
risiko for vassforsyninga?
Medfører bortfall av følgjande tenester spesielle ulemper for området:
- elektrisitet ?
- teletenester?
- vassforsyning?
- renovasjon/spillvatn?
Er det spesielle brannobjekt i området?
Er det omsorgs- eller oppvekstinstitusjonar i området?
Gruver: opne sjakter, steintippar etc.?
Militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringar etc.?
Industriverksemd som t.d. avfallsdeponering?
Anna (spesifiser)?
Er tiltaket i seg sjølv eit sabotasje-/terrormål?
Finst det potensielle sabotasje-/terrormål i nærleiken?

X

a
b
c
Naturgitte
forhold

Omgivnad

d
e
f
g
i
a
b
c
d

Verksemdsrisiko
Brann/ulykkesberedskap

Infrastruktur

Kraftforsyning

b
c
a
b
c
a

Vassforsyning

b

a
Sårbare objekt

Er området
påverka/
forureina frå
tidlegare bruk
Ulovleg
verksemd

b
c
a
b
c
d
a
b

Sjekklista er gjennomgått den 29/05 – 2016 av sign:

Marius Hopmark Iversen
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Nei

Ja
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
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(Vedleggene er markert med fet skrift.)

Saksopplysninger
Reguleringsplanforslaget Nyheim boligfelt har blitt lagt ut på offentlig ettersyn og sendt på høring
fra og med 16.03.2016 og fram til 28.04.2016
Midtre Gauldal kommune har mottatt følgende merknader:
Sør – Trøndelag fylkeskommune i brev datert 29.03.2016.
Planforslaget synes ikke å komme i konflikt med allmenne friluftsinteresser. Vi oppfatter at
tilgjengelighet for alle er ivaretatt i reguleringsbestemmelsene. Sør – Trøndelag fylkeskommune har
ikke avgjørende merknader til planen, men minner om den generelle aktsomhetsplikten etter §8
kulturminneloven. Ingen vilkår for egengodkjenning.
Sametinget i brev datert 29.03.2016.
Vi kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det omsøkte området.
Sametinget har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til planforslaget på nåværende
tidspunkt.
Vi minner om det generelle aktsomhetsansvaret. Dette bør fremgå av reguleringsbestemmelsene og
vi foreslår følgende tekst:

Kulturminner og aktsomhetsansvaret.
Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller andre spor som viser eldre
aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og fylkeskommunen omgående, jf. lov
9.juni 1978 nr.50 om kulturminner (kml.) §8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette
pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.
Vi minner for øvrig at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge lov
9.juni 1978 nr.50 om kulturminner (kml.)§4 annet ledd.
Ingen vilkår for egengodkjenning.
Mattilsynet i brev datert 05.04.2016.
I mottatt reguleringsplan er det vist til punktene nevnt i oppstarten. Forsyningskapasiteten er avklart
med Singsås vassverk, og krav til avtale hjemles som rekkefølgekrav.
Punktene nedenfor innarbeides i VA – plan:
Tiltak for å unngå innsug eller tilbakeslag fra nye abonnenter til vannforsyningen gjøres kjent for
aktuelle utbyggere. Montering av tilbakeslagssikring hos abonnent kan være ett tiltak.
Det må tas hensyn til eksisterende infrastruktur for drikkevannsforsyning ved gravearbeider etc.
Ingen vilkår for egengodkjenning.
Jernbaneverket i brev datert 06.04.2016.
Jernbaneverket fremmer følgende innsigelse til planforslaget for Nyheim boligfelt:
 Utbygging av 20 boenheter vil medføre en økt avrenning til eksisterende bekk. I ROS –
analysen er forholdet til utvasking i dalen nedenfor utbyggingsområdet omhandlet, men
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rapporten har ikke utredet konsekvenser for jernbanens infrastruktur som følge av
avrenning.
Det ekstra bidraget som 20 boenheter gir, kan medføre flom og forverre de forhold for
jernbanen og jernbanens drenering og stabilitet.
Vilkårene er hjemlet i Plan- og bygningslovens §§ 4-3, 3-1, 28-1 og jernbanelovens § 10.
(…) Jernbanen ligger på nedsiden av planområdet, og vår bekymring er at overvann fra
utbyggingsområdet og bekk kan påføre våre stikkrenner og jernbanens konstruksjon skader når det
blir store nedbørsmengder. (…)
Foreliggende ROS – analyse bekrefter og forsterker vår bekymring. I temaet om «oversvømming i
lavereliggende områder» vurderes en samlet risiko som kritisk (6). Avbøtende tiltak = «åpen lokal
håndtering av overvann» som er gitt sluttrisiko «en viss fare» (2).
(…)Vi er bekymret for flom ved jernbanen som følge av utbyggingen. Vi kan ikke se at slik
vurdering foreligger. Det er bare opplyst at det legges opp til åpen og lokal håndtering av overvann.
(…) Jernbaneverket fremmer derfor innsigelse til planforslaget.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i brev datert 14.04.2016.
Anbefaler at det også tas inn bestemmelser som ivaretar områdets naturkvaliteter for eksempel krav
om at naturlig(kant)vegetasjon skal bevares.
Tiltakshaver har utarbeidet en enkel konsekvensutredning men det er, etter det vi kan se, ikke utført
formell ROS – analyse tilhørende denne. Forholdet til blant annet grunnforhold og erosjon er
imidlertid beskrevet.
(…)NVE anbefaler på generelt grunnlag ikke bygging av bolighus nærmere enn 20 meter fra
vannstrengen ved normalvannstand. Av det vi kan tolke er det kun erosjon i bekkeløpet som er
vurdert og ikke flomfare. Dette kan skyldes at tiltakshavers rådgiver anser at høyden fra bekkeløpet
til toppen av skråningen er for stor til at flomfare er en aktuell problemstilling. Dette framgår i
midlertidig ikke av de vedlagte sakspapirene. I ROS – analysen bør det grunngis hvorfor
planområdet anses trygt mot naturfare. (…) Vi er ikke kjent med de lokale forholdene på stedet
men dersom det ikke klart kan utelukkes at planområdet kan bli berørt av en 200-års flom,
forutsetter vi at det gjennomføres en flom- og vannlinjeberegning for tiltaket for å ivareta
sikkerheten til de framtidige beboerne.
Ingen vilkår for egengodkjenning.
Faglige råd:
 Dersom det ikke klart kan utelukkes at planområdet kan bli berørt av en 200 – årsflom, må
det gjennomføres en flom- og vannberegning for tiltaket for å ivareta sikkerheten til de
framtidige beboerne.
Statens vegvesen i brev datert 18.04.2016.
Statens vegvesen fremmer følgende innsigelse til planforslaget for Nyheim boligfelt:
 Andre setning i § 3.6 må tas ut.
 Stopplomme, SKV3, må tas ut av reguleringsplanforslaget.
 Det må gjøres rede for trafikksikker løsning for skolebarn til og fra Singsås skole og
planområdet. Dersom det er behov for tilrettelegging eller etablering av trafikksikker løsning
for skolebarn, må dette sikres med rekkefølgebestemmelse.
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Vilkårene er hjemlet i veglovens §1a, dette er også i tråd med tankesettet som ligger til grunn
for nullvisjonen som Stortinget vedtok i 1999.
(…) Området er støybelastet og Vegvesenet mener at det må tas inn en bestemmelse som sikrer at
ny bebyggelse med støyfølsom bruksformål oppnår støynivå i henhold til Retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging, T – 1442/2012.
Vegvesenet påpeker at formålet for vann- og avløpsanlegg ikke er angitt likt på plankartet og på
tegnforklaringen til plankartet.
Ettersom det ikke er fastsatt byggegrense mot fylkesveg 30 i reguleringsplanforslaget, er det den
generelle byggegrensen på 50 meter fra midten av fylkesvegen som gjelder. (…) Vi påpeker at en
liten del av BKS2 trolig er innenfor byggegrensen.
Dersom våre vilkår til egengodkjennelse ikke imøtekommes, ønsker vi at dette fremmes som
innsigelse til planforslaget.
Faglig råd:
 Det bør tas inn en bestemmelse som sikrer at ny bebyggelse med støyfølsom bruksformål
oppnår støynivå i henhold til Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T –
1442/2012.
Fylkesmannen i Sør – Trøndelag i brev datert 22.04.2016.
Fylkesmannen i Sør – Trøndelag fremmer følgende innsigelse til planforslaget for Nyheim
boligfelt:
 Minimumskrav til antall boenheter må tas ut inn i plandokumentene, enten som en
bestemmelse eller i plankartet. Arealutnyttelsen må tilsvare det kravet kommunen har gitt i
kommunedelplanen.
Vilkåret er hjemlet i jordlovens § 9.
Når det gjelder støv og støy i bygge- og anleggsperioden, er dette ikke nevnt i planbeskrivelsen eller
i bestemmelsene.
(…) I forslag til kommunedelplan Singsås – Forsetmo, bestemmelse 1.5a, står det at det er forbudt
med tiltak 20 meter fra elvekanten i byggeområder. I bestemmelse 1.6.3 står det at kantvegetasjon
langs vann og vassdrag skal opprettholdes ned minimum 20 meter for å redusere avrenning og
erosjon. Denne reguleringsplanen bør revidere dette, både i form av bestemmelse og med
byggegrense i plankartet.
(…)Vannressurslovens bestemmelser er imidlertid ikke til hinder for at kantskogen kan
hogges/kjøttes, men dette må ikke skje som ‘’snauing’’ (flatehogst). Hogst/skjøtsel må
gjennomføres over tid som tynning/-plukkhogst, slik at det til enhver tid står et solid belte/skjerm
av eldre trær lang vassdraget. Dette bør nedfelles i bestemmelsene til planen.
Ved å bygge tette boligområder kan omkringliggende natur- og landbruksområder ivaretas og
utslipp fra transport kan reduseres. Tett og sentral boligbygging er i tråd med statlige
planretningslinjer for bolig-, areal- og transportplanlegging.
Det planlegges for både frittliggende og konsentrert bebyggelse. En blandet bebyggelse bidrar til et
mer variert botilbud noe som også er positivt for boligsosialt perspektiv. Det framgår også av
planbeskrivelsen at leiligheter er mangelvare på Singsås i dag, og planforslaget vil derfor være et
godt supplement til botilbudet på Singsås og sannsynligvis bli etterspurt av både yngre og eldre.
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Fylkesmannen har følgende faglige råd:
 Det bør lages en bestemmelse som sikrer omkringliggende bebyggelse fra støy og støv i
bygge og anleggsperioden. I tillegg bør det innarbeides en bestemmelse som sikrer
boligenhetene i området BKS2 for støy.
 Bestemmelsene i pkt.5.2 bør omgjøres og tilpasses intensjonene i kommunedelplan for
Singsås - Forsetmo.
----------------------------Med bakgrunn i de innkomne merknadene og innsigelsene fra statlige myndigheter har regulanten
blant annet utarbeidet et dokument om overvannshåndtering datert 03.05.2016. Dokumentet
konkluderer med at overvannsavrenningen fra Nyheim boligfelt økes med ca.25 l/s, ca. 1,0% av
transportkapasiteten til eksisterende overvannsanlegg. Ved å behandle overvann ved å benytte
prinsipper for lokal overvannshåndtering lokalt på tomten, vil avrenningen til bekk i stor grad
holdes på dagens nivå. Jernbaneverket har i brev datert 18.5.2016 akseptert dette og innsigelsen er
dermed imøtekommet.
19.05.2016 fikk kommunen oversendt justeringer av planforslaget, planbeskrivelsen og plankartet
med kommentarer fra regulanten. Innsigelsen fra Statens vegvesen er imøtegått slik:
Andre setning § 3.6 er tatt ut av planbestemmelsene.
Plankartet er justert, der stopplomme SKV3 er tatt ut av planforslaget, og område for vann
og avløp er flyttet lengre bort fra Fv30.
Det er også redegjort i planbeskrivelsen for trafikksikker løsning for skolebarn til og fra
Singsås skole. Barn i boligfeltet vil ha rett på skoleskyss da avstanden til barneskolen er over
4km.
Fylkesmannen hadde også en innsigelse til planforslaget. Regulanten valgte å imøtekomme deler av
innsigelsen, og videre begrunne valg av løsning:
Minimumskravet til antall boenheter er tatt inn i bestemmelsene. Det er satt krav om at
områdene BKS1, BKS2 og BKS3 samlet minst skal bebygges med 20 boenheter. Dette
utgjør 3,5 boenheter pr. dekar. I kommunedelplan for Singsås er det krav om 4 boenheter
per. dekar. Tomtens utforming og markedssituasjon medfører at det sees som ideelt med 20
boenheter. For å øke dette til 4 boenheter per dekar må området BKS2 bebygges med større
flermannsboliger der tillat gesims- og mønehøyde økes. Dette får negative konsekvenser
både for bakenforliggende boliger og det visuelle inntrykket.
Fylkesmannens har i brev datert 28.6.2016 bekreftet at vilkår for egengodkjenning er imøtekommet.

Vurdering
Midtre Gauldal kommune er i begrenset vekst, og det er i dag etterspørsel etter varierende og
attraktive større og mindre boliger. Det er derfor positivt at det også på Singsås tilrettelegges for
boligbygging i sentrumsnære områder. Regulanten har utarbeidet en gjennomarbeidet plan. Nyheim
boligfelt vil forhåpentligvis tilby gode løsninger for en varierende befolkningsgruppe.
Bolig
Det er lagt opp til både frittliggende og konsentrert boligbebyggelse. I kommunedelplan Singsås er
det bestemmelser som sier at det må bygges minimum 4 boenheter per dekar for områdene BKS1,
BKS2, BKS3. Fylkesmannen kommenterer at dette må følges. Rådmannen er enig i regulantens
argumentasjon om at dette vil få konsekvenser for de andre boligene i området, og synes
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regulantens forslag om 3,5 boenheter per dekar er den beste løsningen for området, noe som er
bifalt av Fylkesmannen tilslutt.
Trafikkforhold
Regulanten har justert punkt 3.6 i planbestemmelsen om vann- og avløpsanlegg, og plankartet som
ble sendt på høring hadde en inntegnet stopplomme (SKV3) som skulle benyttes i forbindelse med
vann- og avløpsanlegget som var inntegnet like ved stopplommen. Med bakgrunn i Statens
vegvesens kommentarer ble stopplommen fjernet og vann- og avløpsanlegget ble flyttet lenger opp
fra vegen. Dette på grunn av trafikksikre forhold.
Regulanten har videre gjort en god redegjørelse for hvordan trafikkløsningen for skolebarn til og fra
Singsås skole skal løses. Det framkommer at skolebarna har rett på skolebuss da avstanden er over
4 km.
Kravene som stilles fra Statens vegvesen er oppfylt, og vilkår for egengodkjennelse faller bort.
Rådmannen mener at sikre trafikale forhold er ivaretatt.
Støy og støv
Deler av boligområde BKS2 ligger innenfor gul støysone fra Fv30. Det er kommet faglig råd fra
Fylkesmannen knyttet til skjerming for støy og luftkvalitet. Dette har regulanten tatt med i
planbestemmelsene. Rådmannen har ingen kommentarer til dette.
Vegetasjon
NVE har anbefalt at det legges inn bestemmelser som ivaretar områdets naturkvaliteter. I
planbestemmelsene er det lagt inn en bestemmelse som blant annet sier at det alltid skal stå igjen et
solid belte/skjerm av eldre trær langs Blæsterbekken. Regulanten har dermed tatt NVEs råd i
betraktning.
Avrenning og flom
Rådmannen mener regulanten har utarbeidet gode matematiske modeller som viser
overvannsavrenningen i området. Regulanten har kommet fram til at avrenningen fra Nyheim
boligfelt utgjør kun ca.1,0 % av transportkapasiteten til det eksisterende overvannsanlegget. Det vil
bli benyttet prinsipper for lokal overvannshåndtering, noe som fører til at avrenning i bekken i stor
grad vil kunne holdes på dagens nivå. Regulanten forteller videre at dette ikke vil medføre fare for
flom, da økningen ansees som minimal.
Rådmannen har mottatt revidert materialet den 19.05.2016, hvor det også er gjort en opprydding av
bestemmelser som er av retningsgivende karakter.
Rådmannen mener for øvrig at reguleringsplanen med de overfor nevnte endringer har ivaretatt de
innkomne merknader og kan egengodkjennes.
Rådmannens innstilling
Utvalg for Næring, Plan og Miljø godkjenner Reguleringsplan 16482014007 Nyheim boligfelt – med
plankart, planbeskrivelse og bestemmelser revidert den 19.05.2016, og sender den til
kommunestyret for sluttvedtak med følgende innstilling:
Midtre Gauldal kommune vedtar Reguleringsplan 16482014007 Nyheim boligfelt – med plankart,
planbeskrivelse og bestemmelser revidert den 19.05.2016.
Egengodkjenning av denne reguleringsplanen fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12.
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9.0

Reguleringsbestemmelser

Vedtatt i Midtre Gauldal Kommunestyre ………….., sak…………..
§1
GENERELT
Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart rev. 05.05.16.
Formålet med reguleringen er å:
- etablere attraktive boligtomter
- etablere adkomstvei til det regulerte boligområdet
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
Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse
Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse
Vann- og avløpsanlegg
Lekeplass

nr. 2

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Kjøreveg
Annen veggrunn - grøntareal
Gang- og sykkelveg, fortau

nr. 5

Landbruks-, natur- og friluftsformål
Friluftsområde

PBL § 12-6

Hensynssoner
Sikringssone (frisikt)

§2

FELLESBESTEMMELSER
Plassering og definisjoner:
Bebyggelsen skal plasseres innenfor de regulerte byggegrenser. Der byggegrenser ikke er vist
gjelder byggeforskriftenes krav om avstand til nabogrense og nabobebyggelse. Gesims- og
mønehøyde beregnes i henhold til TEK § 5.9 og § 6.2, og regnes i forhold til gjennomsnittlig
planert terreng om ikke annet er angitt i planbestemmelser eller på plankart.
Terrengtilpasning:
Det skal legges vekt på at bebyggelsen tilpasses terrenget og landskapsformasjonene på en god
måte. Det tillates foretatt masseforflytning innenfor planområdet for å skape gode tomter med
gode sol- og utsiktsforhold. Skjæringer og oppfyllinger skal i hovedsak avsluttes med
jordkledning og stedegen vegetasjon eller forstøtningsmurer av naturstein. Kommunen kan
stille krav om planeringshøyde på utomhusområde for best mulig tilpasning av nivåer og
forstøtningsmurer.
Veier skal anlegges med minst mulig inngrep i terrenget, og veiskjæringer og fyllinger skal
jordkles/revegeteres eller avsluttes på en estetisk god måte.
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Innenfor områdetskal kabler i størstmulig grad leggesi bakkenog fortrinnsvis i felles grøft
med vann-, overvann- og avløpsledninger.
Universell utforming:
Det skal generelttilstrebesgod tilgjengelighet i hele planområdetfor alle brukere,særlig i
områdertiltenkt for allmennhetensbruk. Krav gitt i Teknisk forskrift til Plan- og
bygningslovenom universell utforming skal leggestil grunn. Fellesarealog adkomstertil disse
(lekeplass,mm) skal væreuniverselt utformet.
Estetikk, form og fasader:
Bygningensutforming og estetikk som fasader,takform, vindusinndelingog synlige materialer
skal tilf redsstille rimelige skjønnhetshensynbådei segselv og i forhold til nabobebyggelsen.
Bebyggelsenskal gis en enhetlig og harmoniskutforming med hensyntil material,
takvinkel/takform og farge.
Taktekkingenpå bygningeneskal utføresmed ikke-reflekterendematerialer.
Pastellfargertillates ikke.
Byggesøknad:
I tilknytning til byggemeldingerskal det leggesved situasjonsplani målestokk1:500 eller
bedresom viser plasseringav bygningene,bevaringav trær og eventuellemurer, gjerder,
adkomst,areal for parkering og annenterrengbehandlingmed høydeangivelse.
I tillegg til situasjonsplanenskal det utarbeidessnitt/profilskissesom viser bygningenes
plasseringog høydei forhold til terreng,veier og nabobebyggelse.Opprinneligeterrenglinjer
og planert terrengskal inntegnespå profil/fasadetegninger.
Formgivning, gesims-/mønehøyde,takform, takvinkler, møneretning,materialbrukog
fargevalgskal tilpassesnabobebyggelsenog tomta, og skal framgå av søknaden.
Kommunaltekniskeanlegg:
Innenfor de ulike områdene,med unntak av boligområdene,kan det oppførestrafokiosker,
pumpestasjonereller andretekniske innretningerhvor detteer nødvendig.Frittståendebygg
skal tilpassesstedetsbebyggelsemed hensyntil form og farge. Slike innretningerskal
godkjennesav kommunen.
Drenering,tilgang til kommunaltekniskeanlegg:
Innenfor hver tomt må utbygger sørgefor nødvendigdreneringfor overvannog grunnvann.
Overvannsløsningskal bygge på prinsipp om lokal overvannshåndtering.
Kulturminner:
Dersomen i tilknytning til gravearbeideri områdetkommer i kontakt med noe av arkeologisk
interesseskal Fylket varsles,jfr. Kulturminnelovens§ 8.
Utbyggingsavtaler
Det kan inngåsutbyggingsavtalei samsvarmed Plan- og Bygningslovenskap. 17 for
opparbeidingav infrastruktur som vei, vann og avløpsanleggi feltet. Det kan ogsåinngås
utbyggingsavtalefor nærmiljøanlegg.
Miljøforhold i bygge- og anleggsfasen
Under bygge- og anleggsfasenskal miljøforhold ved nabobebyggelsetilfredsstille de krav som
fremgår av Miljøverndepartementetsretningslinjer for behandlingav luftkvalitet i
arealplanlegging,T-1520, og Miljøverndepartementetsretningslinje for behandlingav støy i
arealplanlegging,T-1442/2012,tabell 4 og 5.

2
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§3

OMRÅDETIL BEBYGGELSE
OGANLEGG
3.1

Boligbebyggelse,frittliggende småhusbebyggelse

3.1.1
Tomt- og byggegrensefor områdeBFS1 er vist i plankartet,og områdettillates benyttettil
boligformål inkl. garasje.Ved påbyggeller ombyggingerav eksisterendebygningsmasseskal
takform, takvinkel og møneretningtilpasseseksisterendebygg. Eksisterendebygg har
takvinkel = 35°.
3.1.2
Tillatt bebygdareal settestil 30 % av tomtestørrelsen.Biloppstillingsplassog terrassermed
høyde0,5 m over planert terrengskal medregnes.
3.1.3
Maksimum tillatte høyder:gesimshøyde5,0 m, mønehøyde
, evt. øvre gesimsved
pulttaksløsning,9,0 m.
3.2

Boligbebyggelse,konsentrert småhusbebyggelse(BKS)

3.2.1
Formålsområderog byggegrenserfor områdeneBKS1 til BKS3 er vist i reguleringsplanen.
Endelige tomtegrenserfastsettesut fra terreng- og bygningsmessigehensynunderkart- og
delingsforretningen.
3.2.2
Innenfor områdettillates det oppført konsentrertbebyggelse,som rekkehus,kjedehus,
flermannsboligerel. tilsvarende.På områdeBKS1 og BKS3 tillates bebyggelsenoppført i 2
etasjer,menspå områdetBKS2 tillates bygg på 1 etasje+ underetasje.
3.2.3
Tillatt bebygdareal skal ikke overstige%BYA = 50 %. I BYA medregnesarealtil parkeringpå
tomten, samt terrassereller andrebygningsdelermed høyde0,5 m over planert terreng.
3.2.4
Det skal som minimum oppførestil sammen20 boenheterinnenfor områdeBKS1, BKS2 og
BKS3. Tiltakshaverskal vedleggesituasjonsplantil byggesøknadsom viser hvordankravet
tenkesinnfridd.
3.2.5
Tillatte byggehøydertil topp bygningsdelmålt fra gjennomsnittlig opparbeidetterreng:
Formålsområde:
BKS1
BKS2
BKS3
1)

Saltak/Valmtak
Møne
Gesims
10,0m
6,5m
7,0m
4,5m
10,0m
6,5m

Pulttak (1)
Møne
Gesims
9,5m
6,0m
7,5m
4,5m
9,5m
6,0m

Flatt Tak
Parapet
6,5m
5,0m
6,5m

Bygg sammensattav motståendepulttak regnessomsaltaksbygghvor øvrepulttaksmøneblir byggets
mønehøyde.

3
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3.2.6
Takform, takvinkel og møneretningskal tilpasseshustypen,tomten, øvrig bebyggelseog
landskapet/terrenget.
3.2.7
Parkeringsanleggkan inngå i bebyggelsensom parkeringskjeller,eller det kan anlegges
eksterntparkeringsanleggpå tomten. Frittståendegarasjeanlegg kan oppføresi inntil 1 etasje,
og skal tilpassestilhørendebebyggelsei materialvalg,takvinkel og farge. Frittstående
garasjeanleggkan ha gesimshøydemaksimalt 3,5m over garasjegulv.Mønehøydebestemmes
ut fra dette,men skal ikke overstige6,0m over garasjegulv.
3.2.8
Følgendevilkårene skal væreoppfylte før en ny boenhettillates plassertinnenfor gul støysone:
1) Innendørsstøynivå fra utendørskilder i oppholds- og soveromskal værelik eller lavere
enn Lp A, 24h = 30 dB.
2) Innendørsstøynivå fra utendørskilder på natt (kl . 23-07) i soveromskal værelik eller
lavere enn Lp AF maks = 45 dB.
3) I en boenhetkan maksimalt halvpartenav rommenefor varig opphold (soverom,stue,
kjøkken) få sin(e) fasade(r)i gul støysone.
4) M inst 8 m2 solrik privat uteoppholdsarealper boenhetskal ha en støynivå lik eller mindre
enn Lden = 50 dB
5) Det mekaniskeventilasjonsanleggetskal sikre at beboernei de støyutsatte rommenefor
varig opphold får nok ren luft over hele året uten å måtte åpnede vinduenesom ligger i gul
støysone.
Støynivå i T-1442/2012tabell 3.3 og NS 8175:2012klasseC gjelder forøvrig som
minimumskrav.
3.6

Vann - og avløpsanlegg

Det tillates etablertbehandlingsanleggfor spillvann eller andretekniskeanleggknyttet til
vann- og avløpsnettetinnenfor formålsområdeBVA.
3.8

Lekeplass

Lekeplassnormenskal ligge til grunn for planlegging,bygging og vedlikehold.
Bygninger og anleggsom fremmer områdetsbruk kan oppføres.Områdeter felles for
eiendommenei feltet og skal væreuniverselt utformet.

§4

SAMFERDSELSANLEGG
OGTEKNISK INFRASTRUKTUR
4.1

Kjøreveg

4.1.1
Regulerteveibredderframgår av reguleringsplankartet.
Breddekjørebaneo_SKV1
Breddekjørebanef_SKV2

(Kv30):
(Internveg Boligfelt)

5,0m.
4,0m.

4.1.2
Eksisterendeavkjørselfra Fv30 til boliger på GID 230/70, 230/83 og 230/114stengesnår ny
adkomsttil f_SKV2 er etablertfor boligene.
4
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4.1.3
Kryss og avkjørsler skal ha frisiktsoner i tråd med vegnormalerN100 og V121. Kryss mellom
veier internt i boligfeltet har frisiktsone 15x15m. Ved innkjørsler til boligene skal det værefritt
for sikthindringer høyereenn 0,5m over tilstøtende vegersnivå i en trekant 4 m inn på
innkjørselenog 15 m langs kjøreveiene.
4.2
Annen veggrunn - grøntareal
Områdetbenyttestil kommunevegenssideareal.Innenfor områdettillates det bebygd
infrastruktur i grunnentilhørendekjørevegen.Arealet kan benyttestil snørydding.
4.2
Gang- og sykkelveg
Langs f_SKV2 anleggesgang- og sykkelveg som fortau adskilt fra kjørebaneavvisende
kantstein.Fortau anleggesmed breddemin. 2,5m.
4.3
Vegbelysning
Vegbelysningiht. Vegnormaleneskrav skal etablerespå felles kjøreveier i feltet.

§5

LANDBRUKS-, NATUR- OGFRILUFTSOMRÅDE
5.1
Friluftsformål
Innenfor områdetkan det ikke settesi verk tiltak som er til hinder for bruk av områdetsom
friluftsområde. Mindre innretninger/anleggsom fremmer områdetsbruk til fritidsformål kan
tillates etter godkjenningav kommunen.
Ved uttak av skog skal detteskje som ”snauing” (flatehogst), og det skal til enhvertid stå igjen
et solid belte/skjermav eldre trær langs Blæsterbekken.
Det tillates anlagt ledningsanleggi grunneninnenfor planområdet.

§6

HENSYNSSONER
6.1
Sikringssone - Frisikt
Innenfor frisiktsoneneskal det etableresfrisikt i nivå 0,5m over kjørevegen.Det må ikke
planteseller settesopp innretningersom hindrer den frie sikten i nivå 0,5m over kjøreveienei
avkjørselen.
Frisiktsonerinnenfor planområdethar følgendedimensjoner:
Kommunevei:
- Avkjørsel til o_SKV1 (adkomstboligfelt) skal ha frisiktsone: L1=20m og L2=3m
Internveger
- Avkjørsler mellom internvegeri boligfeltet skal ha frisiktsone 15m x 15m.

5
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§7

REKKEFØLGEBESTEMMELSER
7.1

Avkjørsel

Forskriftsmessigavkjørsel fra kommunevegskal væreopparbeidetfør utbyggingi feltet kan igangsettes.

7.2
Sikker skoleveg
Fortau langs f_SKV2 skal væreopparbeidetog ferdigstilt samtidig med at første boenhettas i
bruk.
7.3
VA -anlegg, renovasjon
Vann- og avløpsanlegg,inklusive renseanleggog utslipp, skal væreopparbeidetfør ferdigattest
gis for første bolig.
7.4
Opparbeidelse av felles lekeplasser
Felles lekeplassskal væreopparbeidetog ferdigstilt samtidig med at første boenhettas i bruk.
Ved detaljplanleggingen av lekeområdeneskal barnaog «barnasin representant»i kommunen
tas med på råd. Lekeplassskal opparbeidesmed sandlekeplass,lekeapparat,benker,noe fast
dekke mv.

05.05.2016

Marius Iversen
Ansvarlig planlegger
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1.0

Formålet med reguleringen

Formålet med reguleringen er å tilretteleggefor ny boligbebyggelsepå eiendommenGID 230/24 på
Singsås, som er et lite og attraktivt tettstedpregetav landbruk, utmark og eneboligbebyggelse.
Tettstedetligger sentralti forhold til Trondheim og Røros,ca. en time med bil hver vei via Fv30, og
har sammenmed Rørosbanenog elva Gaula stort potensialfor utvikling. Som mangeandrestederer
det ogsåher en stor mangelpå leiligheter av en viss størrelse, spesieltmtp eldre, nyetablertepar og
enslige.Det har vært en trend at dissemålgruppeneflytter fra Singsås, og tiltakshaverønskermed
reguleringsplanenog utbygging av områdetå skapeet godt alternativt boområdefor dissegruppenei
bygda. Tilbudet ansessom viktig med hensyntil lokal bosettingog boligstruktur.
Feltet ligger like inntil Moanveien(Kv30), og SingsåsVannverk har hovedledning (110mm) gående
langs vegen.Det er med det kort vei til nødvendiginfrastruktur fra boligfeltet. For rensingav
avløpsvannplanleggesdet bygget et felles renseanle
gg for feltet, løsning for rensing,utslippssted,etc.
fremkommer av feltets VA -plan.
Målsettingenmed reguleringener å avklare tomteplasseringog utnyttelsesgradfor formålsområdene.
Nye områdertil boligbebyggelsereguleressom SOSI 1112 – KonsentrertSmåhusbebyggelse,
og det
leggesopp til tomter tilpasserflermannsboligermed leiligheter i størrelse70 til 90 m2.
Reguleringsplanengir føringer for utforming av bebyggelsen,og inneholderbestemmelserknyttet til
bebyggelsensform, høydeog volum. Planen skal ogsådannegrunnlagetfor etableringav en godt
tilrettelagt lekeplassfor barn, og sikre infrastrukturløsningerfor myke trafikanter. Lekeplassvil bli
opparbeidetmed godeanleggfor lek, mestringsaktiviteterog sosiale/trivselsaktiviteter.
Ved planleggingav tiltak skal det leggesvekt på at bebyggelsen,plasserog veger faller godt inn i
terrenget,og at bebyggelsengis en arkitektonisk utforming, plasseringog materialbruksom er godt
tilpassetlandskapet,nabobebyggelsenog klimaet. Planenskal leggetil rette for at det skapesgode
boliger og et attraktivt bomiljø.

2.0

Planoppstart

TiltakshaverBOAS Utvikling AS har på vegneav grunneierSiri Hagenoversendtforespørselom
forhåndsvurderingav reguleringsplanentil Midtre Gauldal Kommune. Forhåndsvurderingav prosjektet
er gitt i saksframlegg2013/1765-6. Rådmanneni Midtre Gauldal Kommune fraråderoppstartav
regulering, mensutvalg for næring,plan og miljø enstemmig vedtok oppstartav detaljregulering.

2.1

Tillatelse til planoppstart

Midtre Gauldal kommunehar i utvalg for næring,plan og miljø i møte 30.01.14,sak 2013/1765-6,
enstemmigvedtatt oppstartav regulering for Nyheim boligfelt.
Oppstartmøteer avholdt med kommunen09.09.14,hvor
1. Planforutsetninger
2. Lokale forskrifter og retningslinjer
3. Krav til varsel om oppstartregulering
4. Viktige utredningsbehovfor planarbeidet
5. Krav til planforslaget
6. Kommunaltekniskeanlegg
7. Medvirkningsprosess
8. Kommunensforeløpige råd og vurderinger
9. Framdrift
ble gjennomgått.
3
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2.2

Melding om igangsatt regulering

Melding om igangsattregulering er kunngjort i Trønderbladetjanuar 2015. Naboer,offentlige instanser
og berørteinteresser er gitt melding i brev dat. 02.01.15. Frist for merknader/innspiller satt til
20.02.2015.

3.0

Overordnet plansituasjon

Gjeldendereguleringsplanfor eiendommener områdereguleringfor Singsåssentrumav 14.02.1980.
hvor eiendommener regulert som landbruksområde,nærmeredefinert som jordbruk. Planforslagettar
sikte på at deler av områdetutvikles til boligformål, reguleringenmedførerderfor en endring av deler
av områdereguleringen.I områdereguleringener det regulert ny adkomstvegtil eksisterende
boligtomter langs Fylkesvegen,denneendringenleggestil grunn i omsøkteregulering ved at det legges
opp til felles adkomstvegfra Moanvegenfor eksisterendeog nye boliger.

Bilde 1: Utdragfra gjeldendeområderegulering
for Singsåssentrum14.02.1980.Omsøktplanområdeer markertmedrød,
sammenhengende
strek.Landbruksformåleter illustrert medlys grønnfarge, nåværende
områdefor boligbebyggelsemed
gul fargeog friområderer illustrert medmørk grønnfarge.

3.1

Kommuneplanens arealdel

Bilde 2: Viser utdragfra gjeldendekommunedelplanfor Singsås
og forslagtil reguleringsplan.
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I gjeldendekommunedelplanfor Singsåser omsøkteområdeavsatttil LNF -område.Områdeinntil
eiendommenmot øst og sør er avsatttil eksisterendeog framtidig boligområde. Det vises til at ny
kommunedelplanfor Singsåser underutarbeidelse,og at utvalg for Næring- plan og miljø i møte den
15. Desember,sak 101/15, vedtok å leggekommunedelplanSingsås– Forsetmout til offentlig
ettersyn.I kart dat. 07.12.2015er områdetNyheim Boligfelt vist som fremtidig boligområdeBF-F5.
Konsekvensanalysefor Singsås
Det er ikke gjennomført spesiellekonsekvensvurderingerav områdeti forbindelsemed utarbeidelseav
kommuneplanen.Konsekvensvurderingav planforslagetfølger under kap. 6 i planbeskrivelsen.

4.0

Dagensarealbruk

Arealet som inngår i planforslaget bestårav et jordstykke på ca. 7 da. som er enesteteig med
dyrkamark på eiendommen. Arealet benyttesi dag som leiejord. Gårdstunetpå eiendommenligger
innenfor planområdet,og områdetrundt beståri hovedsakav spredtboligbebyggelse. Mot vest ligger
en bratt skråning som enderi en bekk.

5.0

Reguleringsplanen

5.1

Generelt

Planområdetutgjør et areal på ca. 12,3 da, og planenutarbeidessom detaljregulering. Adkomstenvil
bli fra Kv30 ”Moanveien” nord for planområdet.
Feltet vil inneholde:
- Boligbebyggelse,frittl. småhusbebyggelse,
- Boligbebyggelse,kons. småhusbebyggelse,
- Vann- og avløpsanlegg
- Lekeplass
- Veger
- Annen veggrunn
- Gang- og sykkelveger
- Friluftsformål

areal ca.
areal ca.
areal ca.
areal ca.
areal ca.
areal ca.
areal ca.
areal ca.

1,0 da.
5,8 da.
0,2 da.
0,6 da.
1,2 da.
0,2 da.
0,5 da.
2,7 da.

Innenfor en radius på 10km finnes det mesteav serviceog handelsfasiliteter, barneskoleog fine
frilufts - og turområder.
Avstand ti l:

Dagligvare, Post
Bensinstasjon
Miljøstasjon
SingsåsBarneskole1-7 kl.
StørenUngdomsskole8-10 kl.
SingsåsJernbanestasjon
Kjøpesenter,bank mm.
Størenhallen
Trondheim sentrum
Værneslufthavn

1,2 km
6 km
1,2 km
6,0 km
30,0 km
1,0 km
30,0 km
30,0 km
82,0 km
110,0 km
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5.2

Bebyggelsen

Områdetligger sørvestvendtpå nordsidenav dalføre og Gaula, med panoramautsiktnedoverdalenog
mot fjellet Høgkjettil i vest. Bebyggelsenvil bli liggendepå en opphevetflate, og vil med det ogsåfå
utmerkede solforhold.
De angitte formålsområdenepå plankarteter innpassetfor å skapeen best mulig utnyttelseav området,
og for å gi alle bygninger gode utsikts- og solforhold. For å unngåvidere utbygging som kan skade
tilstøtenderekreasjonsområder
er det søkt en høy utnyttelsesgradfor feltet, og det er planlagt oppført
ca. 20 boenheterpå området.De regulerteområdenefor konsentrertsmåhusbebyggelse
egnerseggodt
til flermannsboliger,rekkehuso.l.
Plasseringav tomter og type bebyggelsevelgesut fra:
- størstmulig grad av selvfall for kloakkledningertil felles avløpsanlegg
- utsikts- og solforhold
- egnetbyggegrunnog arronderingav tomt
- god innpassingav bygninger i forhold til terreng
- høydeplasseringslik at silhuettvirkninger unngås
Det kan væreønskeligmed trinnvis utbygging av feltet avhengigav etterspørselog salg av tomter.

5.3

Veger

Tilkomst til boligfeltet vil skje med avkjørsel fra Kv30 ”Moanveien” nord for planområdet, og i nternt i
feltet anleggesdet kjøreveg med gangfelt for å i varetasikkerhetentil myke trafikanter og barn.
Bebyggelsemellom planområdetog fylkesveg tenkestilkobl et kjørevegeni boligfeltet, hvor avkjørsler
er vist i plankart med pil symbol.

5 .4

Grøntområder

Reguleringsplanenavsetteret områdetil frilufts fo rmål på 2,7 da. vest for planområdet.Arealet som
inngår i formålsområdetbeståri dag av trær i bratt skråningmot bekk, og det tas sikte på å ivareta dette
som et uberørtområde.Uttynning av skog for opparbeidelseav utsiktssonerfra bebyggelsenkan
til lates.
Planområdetgrensertil godefriluftsområder som egnersegtil rekreasjonog fri lek, men disse
områdeneomfattesikke av planen.

5.5

Reguleringsformål

Områdetforeslåsregulert til:
Planloven § 12-5:
1. Bebyggelseog anlegg
Boligbebyggelse– frittliggende småhusbebyggelse
Boligbebyggelse– konsentrertsmåhusbebyggelse
Vann- og avløpsanlegg
Lekeplass

6
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2. Samferdselsanlegg
og teknisk infrastruktur
- Kjøreveg
- Annen veggrunn- grøntareal
- Gang- og sykkelveg
3. Landbruks-, natur- og friluftsformål
Frilu ftsområde
Planloven § 12-6:
-

6.0

Sikringssone(frisikt)

Konsekvensvurdering

Arealet som inngår i reguleringsplanensom byggeområdeer i overordnetplan avsatttil LNF -område,
og planener med det ikke i tråd med overordnetplan. Områdeter ikke konsekvensvurderti
kommuneplanen.

6.1

Forhold til KU-forskrift

Vurdering av utredningsplikt iht. forskrift FOR-2009-06-26-855 som omhandler
konsekvensutredninger
er utført, og følger.
Reguleringsplanener omsøktog tillatelse til oppstartregulering ble gitt i 2014. Til grunn for
konsekvensutredningleggesda FOR-2009-06-26-855, jfr. §18 i FOR-2014-12-19-1726.
Formålsområdenei planener ikke i samsvarmed overordnetkommuneplanog innebærermed det
tiltak som skal vurderesetter KU -forskriftens § 4, jfr. § 3 d detaljreguleringer sominnebærer
endringer av kommuneplaneller områderegulering.
Etter en vurdering av planensvirkninger sett opp mot § 4 Kriterier for vurdering av vesentlige
virkninger for miljø og samfunn,vurderestiltaket å falle inn under bokstav f) Planer og tiltak som
innebærerstørre omdisponeringav landbruks-, natur- og friluftslivsområder eller områder som er
regulert til landbruk og somer av stor betydningfor landbruksvirksomhet,
Reguleringsplanenforeslår å omregulereca. 7 da. jo rdbruksarealtil boligformål, og innebærermed det
omdisponeringav et mindre jordbruksareal.Jordstykketer ogsåenestedyrkamark på eiendommen
Nyheim GID 230/24, og omdisponeringenvil med det heller ikke ha noen stor betydning for
landbruksvirksomhetenpå eiendommen.På bakgrunnav dette ansesikke virkningene av planforslaget
å væreav en slik betydning at krav om konsekvensutredningog planprogrametter KU -forskriften
utløses,men planbeskrivelsenpkt. 6.2 gir en forenklet konsekvensutredninghvor samfunnsnyttenav
prosjektetvurderesopp mot ulempeneomdisponeringenvil gi.

6.2

Konsekvensvurdering – omdisponering av jordbruksareal

En omdisponeringav arealfra jordbruk- til boligformål medføreringen drifts- eller miljømessige
ulemperfor eiendommen, men kulturlandskapetvil endresda jordbruksarealblir bebyggog det blir
mindre tilgjengelig leiejord i området.
Jordlova Kap. IV. Vern av dyrka og dyrkbar jord m.v omhandlerdriveplikt og bruka av jordbruksareal.
§ 8 påleggerat jordbruksarealdrives, og angir vilkår for når driveplikten ansessom oppfylt, mens§ 9
7
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bestemmerat dyrka mark ikke skal benyttestil andreformål enn jordbruksproduksjon.Videre gir § 9
en åpning for at det kan gis dispensasjontil omdisponeringav arealdersomsamfunnsnytten av tiltaket
veies tyngre enn hensynettil drifts- og miljømessigeulemperfor landbruketi områdetog
kulturlandskapet.
Jordbruksinteresser
En eventuellutbygging vil væreirreversibel og samtidig føre til at ca. 7 da. fulldyrka jord blir berørt.
Isolert sett er dette et beskjedentjordbruksarealsom ikke har avgjørendebetydning for driften på
eiendommeneller for jordbruksdriften på Singsås.
Den aktuelle eiendommenligger sentralttil i forhold til den resterendedyrkamarkai Singsåssentrum.
Det er derfor viktig å se på jordbruksarealetsom en helhet slik at man unngårgradvis nedbygging,og
det er fra rådmannensside gitt uttrykk for bekymring for at en slik utbygging kan ha en utløsende
effekt og dermedøke faren for nedbyggingav resterendedyrkamark i nærheten.
Tiltakshavers vurdering: Det fremkommerat en omdisponeringav et så beskjedentareali segselv
ikke har betydeligekonsekvenserfor jordbruket på Singsås.Samtidig vil en omdisponeringher
medføreoppføring av inntil 20 boenhetertilpassetungeog eldre, og dettesammenmed det kommunalt
regulerteområdetfor eneboligermot vest vil oppfylle behovenefor byggeområderi Singsåsfor en
lengre periode.Farenfor at planen vil ha en utløsendeeffekt og dermedøke faren for nedbyggingav
det resterendejordbruksarealetansesderfor som liten.
Kulturlandskapet
En omdisponeringav arealetog utbygging av boliger vil medføreen endring av kulturlandskapetpå
Singsåssom vil væreirreversibel.
Tiltakshavers vurdering: Jordbruksarealetsom ønskesomdisponertligger med eksisterende
bebyggelsepå alle sider, og en utbygging her vil gi en fortetting av boligbebyggelseni området.Det
kan derfor ikke sesat dettegir noennegativ innvirkning på kulturlandskapet.Reguleringsplanen
inneholderogsåbestemmelsersom sikrer en god arkitektonisk utforming av ny bebyggelse,og slik
kunne bidra til å gi områdetet arkitektonisk løft.
Samfunnsnytten
En utbygging vil gi positive ringvirkninger på lokal bygdeutvikling og på trafikksikkerheteni området:
1. Et boligfelt tilpassetmindre og attraktive leiligheter vil medføreat ungdomog eldre gis et
botilbud som per nå ikke finnes i Singsås.Det vil med det bli lettere for unge å etableresegpå
stedet,og for eldre vil det bli enklereå bo på Singsåslengre da dennetypen leiligheter krever
minimalt med vedlikehold sammenlignetmed eneboliger.For bygdeutviklingenog
innbyggertall anseset slikt prosjekt å ha positive ringvirkninger.
2. Trafikksikkerhetenbedreslangs Fv30 da planenlegger opp til at eksisterende bebyggelsenord
for fylkesvegenkan få tilkomst fra feltets interne vegnett.Dette er i tråd sentrumsplanenfor
Singsåssentrumfra 14.02.1980.
Samlet konsekvensvurdering:
Av utredningeneog vurderingeneovenfor menertiltakshaverat samfunnsnyttenav prosjekteter større
enn konsekvensenefor jordbruksnæringen,og at en gjennomføringav prosjektetmed det tilrådes.

8
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7.0

Virkninger av planforslaget

7 .1

Overordnede planer

Reguleringsplanener ikke i samsvarmed overordnetplan. Se kap. 3.0 Overordnet plansituasjonog
kap. 6.0 konsekvensvurderingfor informasjon.

7 .2

Landskap

Områdetligger på en flate med dyrket mark som i nordvestgrensertil en bekk. Bebyggelsesom ligger
like inntil bekkenlike vest for planområdethar ikke vært flomtruet. Planområdet ligger i skråningen
ovenfor dennebebyggelsenog oppe på et platå ca. 15 m høyereenn bekken,og i nivå med øvrige
bebyggelserundt. Det konkluderesmed at byggeområdetikke er flomutsatt. Store deler av skråningen
mellom platåetfor bebyggelseog bekk er skogkledd.

7 .3

Stedets karakter

Singsåser et lite og attraktivt tettstedpregetav landbruk, utmark og eneboligbebyggelse.Ca. 1 km vest
for planområdetligger SingsåsSentrummed jernbanestasjon,dagligvareog omsorgstjenester.
Bebyggelsenbestårav boliger og industribygg av gammelog ny karakter,hovedsakeligav noe eldre
karakteri nærområdenetil Nyheim Boligfelt.

7 .4

Kulturminner og kulturmiljø

Det er foretatt arkeologiskeundersøkelseri planområdetog det fremgår av brev fra Sør-Tr øndelag
Fylkeskommunedat. 15.05.2015med ref. 201500085-9 at det ikke ble observertautomatiskfredede
eller andreverneverdigekulturminner som planenvil komme i konflikt med. Det fremgår ogsåat
planforslagetikke syneså ville komme i vesentlig konfli kt med allmennefriluftsinteresseri området.

7 .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 økologiske prosessenesom kjennetegnerden
enkeltenaturtype.Målet er ogsåat økosystemersfunksjoner,struktur og produktivitet ivaretasså langt
det ansesrimelig.
Det er ikke funnet at planforslagetkommer i konflikt med naturtypereller artsobservasjoner.

7 .6

Rekreasjonsinteresser/rekreasjonsbruk

Det leggesi planforslagetopp til å tilretteleggefor lek, mestring og rekreasjonved at det opparbeides
en lekeplasspå området.Dennevil værei nærtilknytning til alle boenhetenei feltet, og med det også
egne segsom nærlekeplassfor mindre barn.
Det ligger ogsåstørresammenhengende
områdetsom egnersegfor friluftsliv og rekreasjoni
nærområdettil planen.
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7 .7

Trafikkforhold

Adkomst til boligfeltet blir fra kommunevei
30, ”Moanveien”, som går nord for
planområdet,ca. 170m etter avkjøring fra
fylkesveg 30. Kommunevegenhar lav
trafi kkmengde,fartsgrense30km/t, er
adkomstvegtil boligområder, og ligger med
det i dimensjoneringsklasse
A1 etter håndbok
N100.
Kv30

Langs det interne vegnettetanleggesdet
gangfelt med breddeinntil 3,0m som vil lede
frem til felles nærlekeplassfra alle
boenhetenei feltet.
Sikker skoleveg:

Busstopp
Eiendommervil kunne
tilknytes feltetsvegnett.

Barna i feltet vil gå ved Singsåsskole, som er
en barneskolemed klasserfra 1. til 7.
årstrinn.
Iht. Midtre Gauldal kommuneskriterier for skoleskysshar barn med avstandtil skole størreenn 2 km
for grunnskolens1. årstrinn, og størreenn 4 km for grunnskolens2. til 10. årstrinn rett på skoleskyss.
Dette betyr at barn i alle alderstrinnvil ha rett på skoleskyssmellom Nyheim boligfelt og Singsåsskole
da avstandenher er ca. 6 km.
Det er anlagt busstoppca. 200m fra Nyheim boligfelt, ved kryss Fv30/Moanveien.På strekningen
mellom avkjørselfra Fv30 og avkjørseltil Nyheim boligfelt, er det gode siktforhold og l av fartsgrense
langs Moanveien,noe som bidrar til å ivareta barnassikkerhet.

7 .8

Barns interesser

Barns interesserivaretasgjennomplanprosessenog planløsningen.I Rikspolitiske retningslinjer T-2/08
for barn og ungeframgår det at det skal settesav areal som er storenok og egnafor lek og opphold til
ulike årstider:»I nærmiljøetskal det finnes arealer hvor barn kan utfolde segog skapesitt eget
lekemiljø. Dette forutsetter blant annet at arealeneer store nok og egner segfor lek og opphold, gir
mulighet for ulike typer lek, til ulike årstider kan brukesav ulike aldersgrupper,og gir muligheter for
samhandlingmellom barn, ungeog voksne».
Det er avsattareal for opparbeidelseav en lekeplassinnenfor planområdet,og dennetilretteleggesfor
lek, mestring og rekreasjonfor småog store barn. Genereltleggesdet til rette for aktiviteter for både
mindre og størrebarn, voksneog eldre. Regulertområdetil lekeplassutgjør ca. 30 m2 per boenhetsom
er planlagt innenfor planområdet.Områdekan ogsåopparbeides som nærmiljøanleggmed privat og
offentlig finansiering.
Ved detaljplanleggingenav lekeområdeneskal barnaog «barnasin representant»i kommunentas med
på råd. Minimum tilrettelegging innenfor lekeområdenebør væresandlekeplass,benk og noe fast
dekke.
I tillegg til avsattfelles lekeområdeinnenfor planområdeter det friluftsområder som er egnetfor fri lek
lett tilgjengelig fra boligfeltet.
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7 .9

Sosial infrastruktur

Tilrettelegging av boenhetertilpassetungdomog eldre vil tilføre Singsåsen boligstruktur som i dag
mangler,og vil væreet viktig grep for å sikre en fremtidsrettetutvikling av Singsåssom bosted.

7 .10 Universell tilgjengelighet
Feltets byggeområderligger på et flatt platå og er med det godt egnetfor universell utforming.
Universell utforming bør vektleggesinnenfor planområdetda det er ønskettilpassetbådeeldre
menneskerog yngre familier i etableringsfasen.Genereltleggeskrav i TEK10 til grunn for universell
utforming av boliger og uteareal.

7 .11 Energibehov – energi bruk
Utbyggingenrepresentererikke spesielleutfordringer med hensyntil energibehov.

7 .12 Jordressurser/landbruk
Planforslagetinnebæreren omdisponeringav ca. 7 da. jordbruksarealtil boligformål. Det er
gjennomførten konsekvensvurderingav tiltaket i kapittel 6.0 som viser at samfunnsnyttenav tiltaket
veies tyngre enn de negativekonsekvensenefor jordbruket, og at gjennomføringav planendermed
tilrådes.

7 .13 Teknisk infrastruktur
Vannforsyningenvil tilknyttes SingsåsVannverk, og det ligger en 110mm hovedvannledningved
Kv30 ”Moanveien” like nord for planområdet.Det planleggesmontert en ventilkum med brannventil
på hovedledningen,med avgreningtil feltet.
Spillvann (kloakkvann) vil utbyggesmed selvfallsledningertil felles renseanleggsom anleggessør på
det regulerteområdet.Plasseringer valgt med tanke på en enkel tilkobling til et fremtidig felles
kommunalt kloakkanlegg.
Overvannsløsningskal bygge på prinsipp om lokal overvannshåndtering
, og begrensetbruk av
konvensjonellemetoder som lukkede rør og kummer. Eventuelt kan det anleggesfordrøyningsanlegg
på overvannsnettet.Dette bidrar til å senkeavrenningshastigheten
for overvannfrem til Blæsterbekken,
og med det reduserefaren for flom i bekk nedstrømsplanområdet.Det er beregnet at avrenningfra
feltet ved bruk av lukkede rør og kummer kun utgjør ca. 1,0% av transportkapasitetenfor overvanni
stikkrenne/kanal gjennom fylkesveg/jernbane.Ved å legge de ovenfornevnteprinsipper for
overvannshånteringtil grunn vil det ikke oppstå økt presspå stikkrenne/kanal.
Det skal i størstmulig grad leggesopp til fellesgrøfterfor vann, avløp, strøm og tele/bredband,og
grøftetraseenevil så langt som mulig bli lagt i grunn for samferdselsanlegg.
Endelig l øsningframgår av
VA -planensom med søknadom utslippstillatelsefor kloakk skal behandlessamtidig med
sluttbehandlingenav reguleringsplaneniht. forurensningsforskriftenFOR 2005-12-15 nr. 1691.
Strømforsyningeni områdeter god.
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7 .14 Grunnforhold
Grunnforholdenepå stedetansessom gode og beståri hovedsakav ca. 40 – 70 cm matjord som
toppdekke,og derettergrus/morenemasser
minst 30m i dybde.
Grustak

Slyngebekk, bilde nr. 2

Slyngebekk, bilde nr. 1

Like vest for planområdetligger det et eldre grustak,og det har blitt tatt ut en størredel masserher
frem til 1980-årene.Tiltakshaverhar selv hentetmasserfra området,og det har ikke vært antydninger
til ustabilitet i masseneved grustaket.På bakgrunnav dette ansesgrunnforholdenei områdetå være
gode.
Områdetbestårav løsmasserog er med det utsatt for erosjonsfarefra bekkenvest av planområdet.
Bekken slynger inn mot skråningentil bebyggelsesplatået
på to stedervist på bildene under:
Bilde nr. 1:

Skråningmot bebyggelse

Viser slynge på bekk like ovenfor
enebolig,og bildet er tatt på tidspunkt
med høy vannføring i bekken.
Bildet sesmot sør.
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Bilde nr. 2:

Skråningmot bebyggelse

Viser slynge på bekk like nedenforbru
på Kv30, og bildet er tatt på tidspunkt
med høy vannføring i bekken.
Bildet sesmot sør.

Bildene over viser at det er begrensetvannføring i bekkenvest for planområdet,og det kan ikke sesat
bekkenhar forårsaketinngrep i sideterrenget.Den begrensedevannføringentilsier heller ikke at
sitasjonenskal endresegnevneverdigved normaleomstendigheter,og erosjonssikringansesikke å
værepåkrevet.
Reguleringsplanenforeslår likevel med bakgrunni føre-var prinsippet å legge en byggegrensei snitt
ca. 4m inne på platåetfor bebyggelsen,og med det skapeen sikkerhetssonei forhold til utglidning av
skråningenmot bekken.

7 .15 Støyforhold
Boligfelt et ligger i nærområdettil fylkesveg 30, og
deler av plangrensenligger innenfor gul støysone
fra fylkesvegen.I forhold til plankart vedlagt
melding om planoppstarter formålsområdetfor
konsentrertsmåhusbebyggelse
blitt redusert,og
alle byggeområderli gger med det utenfor gul
støysonesom vist på bilde til høyre.
Genereltskal bebyggelseninnenfor planområdet
skjermesfor støy etter kravenei rettleder T1442/2012.

7 .16 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Planforslagetvil ikke medførebehov for kommunaleutbygginger/investeringer.

7 .17 Konsekvenser for næringsinteresser
Økt aktivitet i området,bedretilgang på boligtomter og økt innbyggertall er positivt for
næringsinteressene
i nærområdetog i Midtre Gauldal Kommune.
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7 .18 Interessemotsetninge r
Det er ikke avdekkettungtveiendeinteressemotsetninger.

7 .19 Avveining av virkninger
Med grunnlagi de vurderingersom er gjort foran er summenav fordelenesom følger av den planlagte
utbyggingenog reguleringenklart størreenn ulempene.

7.20 Ri siko - og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)
Det er gjennomførtROS-analysesom er dekkendefor planforslageti tråd med veileder fra direktoratet
for samfunnssikkerhetog beredskap(dsb), Samfunnssikkerhet
i arealplanlegging.
Risikomatriseer 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 ti l 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

Kjenner ingentilfeller, men
kan ha hørt om tilsvarendei
andre områder.

Katastrofalt

Personskadesom medfører
død eller varigemen, mange
skadede,langvarige
miljøskader
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Til grunn for temavalgi ROS-analysenligger Fylkesmannenssjekkliste og planens
konsekvensvurderingkap. 6. Analysenomfatter vurdering av risiko og sårbarhetfor bådemenneske,
miljø og materiell. Følgenderisiko er avdekket,og følgendeavbøtendetiltak foreslås:
Tema:

Naturgitte forhold:
Utglidning av
området.

L yng-, gress- og
skogbrann.

Nærområde:
Oversvømmingi
lavereliggende
områder.

Trafikksikkerhet:
Trafikksikkerhetfor
myke trafikanter
internt i boligfelt.

Risiko:

Skråningmellom
bekk og platåfor
bebyggelseer utsatt
for erosjonfra bekk
som slyngerinn mot
skråning.Lite
vannføringi bekk gir
at det er en begrenset
fare for utglidning.

S
a
n
n
sy
n
li
g
h
e
t:

2

Lyng-, gress- og
skogbranni tørre
perioder,eksempelvis
om våren,kan
2
medføreat lyngbrann
kan nå bebyggelsen.

Tiltaket medførerat
permeableflater
erstattesmedtette
flater, noe somgir
høyereavrennings
hastighetfor
overvann,og meddet
ha negativ
innvirkning på
flomsikkerhet
nedstrømsutslipp.

Kjøreveginternt i
boligfelt vil bli
benyttetsom
ferdselsåremellom
bebyggelseog
lekeplass/kommunal
veg.

3

3

K
o
n
se
k
v
e
n
s:

4

3

S
a
m
le
t
ri
si
k
o
:

8

6

Avbøtendetitak:

Byggegrenseleggesca. 4m
inne på platå for bebyggelse
og gir meddet en
sikkerhetssone
til kant av
skråning.Om
flomsituasjonereller
lignendeskulle oppståog
erosjonbli betydeligkan
sikringstiltak enkelt
iverksettes.
Feltet tilkobles 110mm
hovedvannledningog det
interneledningsnettetfrem
til feltetsbrannkummer
dimensjoner
esfor
tilstrekkelig
slokkevannskapasitet.

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
:

2

2

4

2

2

4

2

2

3

3

Det leggesopp til åpenog
lokal overvannshåndtering
innenfor feltet, eventuelt
bruk av fordrøyningsanlegg.
Dette reduserer
avrenningshastigheten
for
overvann.Det er beregnetat
1
avrenningenfra feltet vil
utgjøremindreenn 1,0% av
transportkapasiteten
til
eksisterende
overvannsanlegg
gjennom
fylkesveg/jernbane.

2

6

4

Det anleggesgangfeltlangs
kjørevegmedavvisende
kantsteinfor å skille
12 gangarealetfra kjørevegen.

1
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Trafikksikkerhetfor
myke trafikanter
utenforboligfeltet.

Fra boligfeltet og
frem til fylkesveg
benytteskjøreveg
ogsåav myke
trafikanter.
3

4

Kommunevegener
dimensjonertetter klasseA1,
og har fartsgrense30km/t.
Det er ikke lagt fast dekke
på veien,såhastighetpå
12 biler anseså holdeslav.
Veien er godt oversiktlig på
strekningenmellom
fylkesvegenog avkjøringen
til boligfeltet.

2

3

6

16

-139-

8.0

Innkomne merknader/innspill

8 .1

Merknader under melding om planoppstart

Statens Vegvesen,brev 19.02.2015
Statensvegvesener i utgangspunktetkritisk til å ta inn nye områdersom ikke er i tråd med gjeldende
arealplanog menerat dette bør først vurderesved rullering av kommunedelplanene.
For Statensvegvesener det en forutsetningat adkomsttil områdetløsesvia kommunal veg nord for
planområdet(Synnermoan).Planarbeidetbør ogsåvidereførevegføring fra områdereguleringfor
Singsås sentrum,slik at boliger sør for planområdetfår adkomstvia felles adkomstvegtil kommunal
veg og private adkomsterdirekte til fylkesveg 30 fjernes.
Tiltakshaversmerknader:
•
•

Midtre Gauldal Kommunehar forhåndsvurdertplanen og kommettil at det tilr ådesoppstart
av detaljregulering til tross for at planen ikke er i samsvarmed gjeldendeoverordnetplan.
Veiløsningi reguleringsplanenbygger på prinsippenefra Singsåssentrumsplanda det legges
kjøreveglangs eiendomsgrensen
til bebyggelsennord for fylkesvegen.Boliger øst for
planområdetkan også tilkobles ny internvegi boligfelt, men areal til dennevegenmå sikres
gjennomrullering av kommunedelplan.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, brev 17.02.2015
Fylkesmannenhar som sektormyndighetmottatt melding om igangsattreguleringsplan,og har
følgendeforeløpige vurderingerav planen:
Forhold til overordnetplan
Fylkesmannenviser til at reguleringsplanenikke er i samsvarmed overordnetplan (kommuneplanens
arealdel2010 – 2022) hvor arealeter vist som LNF -område.Påpekerat dersomet tiltak eller en plan
ikke er i samsvarmed overordnetplan, er det derfor viktig at det foretasen helhetlig vurdering av om
tiltaket er ønskelig,og om hvilke konsekvenseren slik plan vil ha, bådefor den langsiktige
planleggingeni kommunen,og for det konkreteområdet.
Miljøvern
For å unngåskaderpå naturmangfoldetskal beslutningerbygge på faglig kunnskap,bakgrunnenfor at
det i plan- og bygningslovenkrevesat reguleringsplanersom ikke er i samsvarmed overordnet plan
skal ha et planprogram,samt en konsekvensutredningsom følger planbeskrivelsen.
Fylkesmannensøtterrådmannensinnstilling i forhåndsvurderingensom fraråderoppstartav
detaljregulering.Rådmannenviser til at det er regulert inn et størreboligfelt like ved planområdetog at
det er igangsatttomtearbeidi et annetområdelike ved planområdet.Før videre planarbeidigangsettes
bør kommunedelplanfor Singsåsrevideres.
Tiltakshaversmerknader:
•
•

Midtre Gauldal Kommunehar forhåndsvurdertplanen og kommettil at det tilrådes oppstart
av detaljregulering til tross for at planen ikke er i samsvarmed gjeldendeoverordnetplan.
Det er ikke stilt krav til planprogram etter KU -forskrift, menplanbeskrivelsengir en
vurdering av forholdet til KU -forskriften og en konsekvensvurderingav viktige emneri
hovedsakknyttet til omdisponeringav jordbruksareal til boligbebyggelse
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•

•

Kommunensboligfelt vest for omsøkteområdeinneholder eneboligtomterpå størrelse1000 –
1300m2, og legger med detteopp til en helt annentype bebyggelseenn hva som planlegges
byggetinnenfor omsøkteplanområde.
Områdetlike øst for omsøktplan somdet visestil hvor det er igangsatttomtearbeider kun
områdeavsatt til boligutbygging i kommunedelplanfor Singsås.Dette er ikke et
ferdigregulering områdehvor tomtearbeider påstartet.

Om kommunenlikevel ønskerå gå videre med planforslaget,må det i den videre planleggingentas
hensyntil:
Støy
Henvisestil retningslinje for behandlingav støy: T-1442/2012
Planområdetligger nært inntil veg og deler av områdeter i gul støysone.Det må derfor gjennomføres
støyberegningerfor planlagt tiltak. Støyberegningerskal gjøre redefor følgende:
- Støybildet før og etter støyskjerming
- Redegjørelsefor hvilke eiendommersom eventueltskal støyskjermes.
- Hvilke type tiltak som skal iverksettesfor at kravenei retningslinje T-1442/2012skal
tilfredsstilles.
Fylkesmannenpåpekerat støyberegningermed støysonekartskal følge med planentil offentlig
ettersyn.Nødvendigstøyreduserende
tiltak for å oppnåtilfredsstillende støyforhold må tas inn i
plankart som rekkefølgebestemmelser.
Utnyttelse
For å unngåvidere utbygging som kan skadetilstøtenderekreasjonsområder
menerfylkesmannenat
det bør søkesen høy utnyttelsesgradfor feltet. Foreslått antall leiligheter på 12stk ansessom for lavt
for feltet.
Landbruk og bygdeutvikling
Arealavklaringerrundt omdisponeringav jordbruksarealbør foretasgjennomarbeid med
kommunedelplanfor Singsås.
Samfunnssikkerhet
Det forutsettesat det foretasen risiko- og sårbarhetsanalyse
i tråd med pbl. § 4-3. ROS-analysenskal
leggesved i sakenog synliggjøresi forslaget til reguleringsplan,og avdekketrisiko skal møtesmed
tiltak som hjemlesi planbestemmelsene
eller gjøresjuridisk gjeldendepå andremåter.
Sosial og helse
Det vises til at det fra naboerer påpektbetenkeligheterknyttet til konsekvenseneav økt trafikk bådei
anleggsfasenog etterpå.Det må væreførste prioritering å velge den trafikksikkerhetsmessigebeste
løsningen.Videre vil det være vesentligat folkehelserelevantetiltak prioriteres og som eksempler
nevnesen ikke-uttømmendeopplisting: Grønnstruktur/lekeareal,tilgang til størresammenhengende
rekreasjonsområder
og at det unngåssterkeelektromagnetiskefelt fra høyspentlinjerog nettstasjoner.
Barn og unge
Ingen merkand
Universell utforming
Sør-Trøndelagfylkeskommuneer gitt ansvarfor å uttale segom universell utforming i plansaker.
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Tiltakshaversmerknader:
•

•

•
•
•

Formålsområdefor konsentrertsmåhusbebyggelse
har blitt redusert etter melding
planoppstart,og alle byggeområdeneligger nå utenfor gul støysonelangs fylkesvegen.Sekap.
7.15 for informasjon.
I melding planoppstarter utnyttelseøkt til ca. 20 boenheter, og dette er videreført i
reguleringsplanforslaget. En fort ettet utbyggingsamsvarermed tiltakshaversegne
utbyggingsplaner.
Det er gjennomførtROS-analysefor planen, se kap. 7.20
Trafikkforholdenelangs dagenskommunevegansestilfredsstillende ivaretatt da vegenhar
fartsgrense30km/ på strekningen.
Det er lagt vekt på gode tiltak for sosial og helseblant annet ved at planforslagetinneholder
et områdetil anleggelseav nærlekeplass.

Fylkesk ommunen i Sør-Trøndelag, brev 15.05.2015
Sør-Trøndelagfylkeskommunega tilbakemelding på meldingsbrev13.01.2015hvor det ble stilt krav
om gjennomføringav en arkeologiskfeltregistrering innenfor planområdetfor å avklare forholdet til
automatiskfredetekulturminner (fornminner).
Feltregistreringhar blitt gjennomført,og det ble ikke observertautomatiskfrededeeller andre
verneverdigekulturminner som planenvil komme i konflikt med.
Planforslagetsynesikke å komme i vesentligkonflikt med allmennefriluftsinteresser.
Minner om § 1-1 i plan- og bygningslovensom sier at prinsippeneom universell utforming skal
ivaretasi planleggingenog kravenetil det enkeltebyggetiltak. Det sammegjelder hensynettil barn og
ungesoppvekstvilkår.
Sør-Trøndelagfylkeskommunehar så langt ikke andrekommentarertil planarbeidet.
Tiltakshaversmerknader:
•

•

Løsningerpå veg, gangareal og plasseringav bebyggelsebygger på at prinsippenefor
universell utforming ivaretas. Planområdetligger på flatt område,og egnersegmed det
særlig godt for universell utforming.
Det anleggesfelles lekeplassfor områdetfor å ivareta barn- og ungesoppvekstvilkår.Det
stilles krav om at barnas representanti kommunenskal medtaspå råd ved detaljplanlegging
av lekeplassen.

Mattilsynet , brev 10.02.2015
Mattilsynet uttaler segom vann- og avløpssystemerfor feltet.
Mattilsynet kjenner ikk e til at det finnes drikkevannskilderi tiltaksområdet.Ut fra dette blir ingen
eksisterendevannforsyningssystemer
berørt.
Før tilkobling til Singsåsvannverk må forsyningskapasitetenavklaresså tidlig som mulig i prosessen.
Videre må det dokumenteresavtale om leveranseav drikkevann til Nyheim Boligfelt før byggestart.
Tiltak for å unngåinnsug eller tilbakeslagfra nye abonnentertil vannforsyningssystemet
gjøreskjent
for aktuelle utbyggere.Montering av tilbakeslagssikringhos abonnentkan væreet tiltak.
Det må tas hensyntil eksisterendeinfrastruktur for drikkevannsforsyningved gravearbeideretc.
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Tiltakshaversmerknader:
•
•

Forsyningskapasiteter avklart med SingsåsVannverk,og krav til avtale hjemlessom
rekkefølgekrav.
Innspill vurderes/i nnarbeidesi VA-planen for boligfeltet.

Norges vassdrags- og energidirektorat , brev 19.02.2015
NVE har følgendeinnspill til planarbeidet:
Erosjon og skredfare
Deler av planområdetligger i overkantav marin grense,og resteni et områdesom har hatt l iten til
ingen marin påvirkning. Dette innebærerselvsagtikke at det ikke kan forekommedårlige grunnforhold
og byggegrunninnenfor planområdet.Deler av Gauldalener bl.a. kjent for å innehasiltige massersom
kan værevanskelig fundamenteringsmessig
og ustabile(jfr. rasetsom tok med segjernbaneni Sokndal
i mars2012. Her var det ikke kvikkleire i massene).
I områdermed løsmassermå en ta hensyntil faren for erosjonved planleggingav nye byggeområder.
Erosjon er en fremskridendeprosessder det ikk e kan brukesgjentaksintervallsom mål på sikringsnivå.
Vi anbefalerat en i forbindelsemed ROS-analysenavklarer om det er behov for å gjennomføre
erosjonssikringav bekkensom planområdetgrensertil, og at detteevt. ivaretasi plankart og
bestemmelser
.
Tiltakshaversmerknader:
•

Grunnforhold og erosjonsproblemerer omtalt i kap. 7.14, og risikoer med tiltak er inntatt i
ROS-analysenkap. 7.20.

Jernbaneverket, brev 17.02.2015
Har ingen merknaderknyttet til byggegrenseeller nærføringog kryssing av jernbanen.
ROS-analyse
Ved utforming av ROS-analysemå det vektleggesat endretarealbrukkan gi endret
avrenningshastighetog høyereflomtopper i bekker og andredreneringsveier,samt økt fare for
utglidninger/skredmot jernbanen.Eventuellerisikoreduserendetiltak må beskrives,og ROS-analysen
forutsetteslagt til grunn for utforming av bestemmelserog hensynssoneri reguleringsplanen.
Tiltakshaversmerknader:
•

Det leggesopp til størst mulig grad av lokal overvannshåndteringfor feltet. Temaeter
behandlet i ROS-analysekap. 7.20

Thomas Schrøder, e-post 18.01.2015
Ser med bekymring på trafikksikkerhetenda et boligfelt med 20 boenhetervil medføreøkt belastning
på vei forbi dereseiendom(GID 230-94). Stiller spørsmålved om ikke det er et alternativ å flytte
innkjøring til kommunal veg bort til Røli´s kro. Om ikke annenutkjøring anleggesmå andre
fartsreduserendetiltak vurderespå strekningen.
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Tiltakshaversmerknader:
•
•

Det er i dag angitt fartsgrense30km/t langs den kommunalevegen,og utfordringene med
sikkerhetskal med det væreivaretatt gjennomvegtrafikkloven.
Omleggelseav veien vil medførestørre omdisponeringav areal fra jordbruksareal for
reguleringsplanen,noe somikke er ønskelig.

Morten Singsås, e-post 27.01.2015
Ønskersom nærmestenabo en gjennomgangav eiendomsgrensen
mellom GID 230/24 og GID 230/8.
Ser at det er 1 år siden planleggingenble startetog synesat naboerkunne fått varsel i en tidligere fase.
Regnermed å bli holdt oppdatertom sakenog den videre planleggingen da dette ogsåvil få
konsekvenserfor hanseiendom.
Tiltakshaversmerknader:
•
•

Det er gjennomførtkartforretning for eiendommen,og forhold knyttet til eiendomsgrenser
ansesdermedsomavklart.
Planen følgesfastlagtemeldingsprosedyrerfor plansaker.
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8 .2

Merknader under offentlig høring

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, brev 22.04.2016
Fylkesmannener i Sør-Trøndelaggitt ansvarfor samordningav statlige uttalelser,og uttaler segi
dennesakenpå vegneav:
•
•
•
•

Jernbaneverket
Fylkesmannen
Statensvegvesen(SVV)
Norgesvassdrags
- og energidirektorat(NVE)

Det fremmesfra Jernbaneverket,Statensvegvesenog Fylkesmannenslandbruksavdelingsom
sektormyndighetfølgendevilkår for egengodkjenningav reguleringsplanen:
Jernbaneverket:
1)

Jernbaneverketfremmer innsigelsetil planforslagetfor Nyheim boligfelt da en utbygging
av 20 boligenhetervil medføreen økt avrenningtil eksisterendebekk. Det ekstrabidraget
som 20 boenhetergir, kan medføreflom og forverredeforhold for jernbanenog jernbanens
dreneringog stabilitet.

Kommunensvurdering:
•

•

Overvannsavrenningfra Nyheimboligfelt, samt transportkapasitetfor overvanni eksisterende
stikkrenne/kanalunder fylkesveg/jernbanehar blitt beregnet. Avrenningenfra Nyheim
boligfelt vil ved bruk av konvensjonellemetoderfor overvannshåndteringutgjøre ca. 1,0% av
transportkapasitetentil det eksisterendeovervannsanlegget.
Reguleringsplanenlegger opp til at prinsipp om lokal overvannshåndteringskal leggestil
grunn for utbyggingen,og økingeni avrenning vil dermedbegrensesytterligere.

Fylkesmannen:
2)

Minimumskrav til antall boenhetermå inntas i plandokumentene,entensom en
bestemmelseeller i plankartet.Arealutnyttelsenmå tilsvare det kravet kommunenhar gitt i
kommunedelplanen.

Kommunens vurdering:
•

Minimumskravtil antall boenheterer inntatt i planbestemmelsene,
pkt. 3.2.4. Det settessom
krav at områdeneBKS1, BKS2 og BKS3 samletminst skal bebyggesmed20 boenheter.Dette
utgjør ca. 3,5 boenheterper. dekar. Det er i forslag til revidert kommunedelplanfor Singsås
satt krav til at området skal ha høy til middelsutnyttingsgrad,med minimum 4 boenheterper.
dekar. Tomtenesutforming og markedssituasjonenfor dennetypen bolig på Singsåsmedfører
at 20 boenheteransessom det ideelle antallet innenfor området.For å økedette til 4
boenheterper. dekar vil områdetBKS2 måtte bebyggesmed større flermannsboliger,noe som
vil medføreat tillat gesims- og mønehøydepå dette områdetmå økes.Dette har negative
konsekvenserfor bakenforliggende boligområder da utsiktenned dalen vil sperresav
bebyggelsen,samtidig somdet visuelle inntrykket av området sett fra Fv30 vil forringes.
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Statensvegvesen:
3)
4)
5)

Andre setningi §3.6 må tas ut.
Stopplomme,SKV3, må uttas av reguleringsplanforslaget
Det må gjøresredefor trafikksikker løsning for skolebarntil og fra Singsåsskole og
planområdet.Dersomdet er behov for tilrettelegging eller etableringav trafikksikker
løsning for skolebarn,må dette sikres med rekkefølgebestemmelse.

Kommunensvurdering:
•
•
•

Andre setning§3.6 er uttatt fra planbestemmelsene
Stopplomme,SKV3, er uttatt fra planforslaget,og områdefor vann- og avløpsanlegger flyttet
lengre bort fra Fv30.
Det er redegjort for trafikksikker løsning for skolebarntil og fra Singsåsskolei
pl anbeskrivelsenspkt. 7.7. Barna i boligfeltet vil ha rett på skoleskyssda avstandentil
barneskolenoverstiger 4 km.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, brev 22.04.2016
Under følger innspill til planenfra Fylkesmannensfagavdeling:
Miljøvern:
Støy og støv i bygge- og anleggsfasener ikke nevnt i planbeskrivelseneller i bestemmelsene,
og
Fylkesmannenråder kommunentil å innta en bestemmelsesom sikrer nærliggendebebyggelse
tilfredsstillende støy og støv i periodenmed bygge- og anleggsaktivitet.
I saksfremleggog planbeskrivelsener det nevnt at bebyggelseninnenfor planområdetskal skjermesfor
støy etter kravenei T-1442/2012.Dette er ikke tatt videre i form av en støyutredningeller som en
bestemmelsesom sikrer boligene for støy. Dette gjelder spesielt områdeBKS2, hvor deler av området
ligger i gul støysonefra Fv30. Fylkesmannenhar som faglig råd at det innarbeidesen bestemmelse
som ivaretar støy, spesieltfor områdeBKS2.
Friluftsformål:
Kantvegetasjonenned mot Blæsterbekkenbør ikke huggesut, da kantvegetasjonredusereravrenning
og erosjon,bidrar til opprettholdelseav biologisk mangfold, og fungerersom et filter for avrenning av
næringssalterog forurensingfra landbruksvirksomhetmm. Dette er ikke til hinder for at kantskogen
kan hogges/skjøttes, men dette bør skje som ”snauing” (flatehogst).Hogst/skjøtselmå gjennomføres
over tid som tynning/-plukkhogst, slik at det til enhvertid står et solid belte/skjermav eldre trær langs
vassdraget.Dette bør nedfellesi bestemmelsenetil planen.
Kommunensvurdering:
•
•
•

Det er inntatt en fellesbestemmelse
vedrørendemiljøforhold for nabobebyggelseunder byggeog anleggsperioden.
Det er inntatt en egenbestemmelsefor støyfor bebyggelsei gul støysone
, pkt. 3.2.8.
Bestemmelseom uttak av skog i skråning mot Blæsterbekken,bestemmelsenes
pkt. 5.1, har
blitt endret i tråd med planfaglige råd fra Fylkesmannen.

Statens Vegvesen,brev 18.04.2016
Da områdeter støybelastetmenerStatensvegvesenat det må inntas en bestemmelsesom sikrer at ny
bebyggelse med støyfølsombruksformål oppnårstøynivå iht. retningslinje for behandlingav støy i
arealplanlegging,T-1442/2012.

23

-146-

Vegvesenetpåpekerat formålet vann- og avløpsanleggikke er angitt likt på plankart og på
tegnforklaring til plankartet.
Ettersomdet ikke er fastsattbyggegrensemot Fv30 i reguleringsplanforslaget,er det den generelle
byggegrensenpå 50m fra midten av fylkesvegensom gjelder. Påpekerat en liten del av BKS2 trolig er
innenfor byggegrensen.
Kommunensvurdering:
•
•
•

Det er inntatt en egen bestemmelsefor støyfor bebyggelsei gul støysone,pkt. 3.2.8.
Betegnelsefra vann- og avløpsanlegger endret i kart.
Det er angitt byggegrensefor den delen av BKS2 somligger innenfor 50-metersbeltetlangs
Fv30, hvor byggegrensener angitt 4m fra nabogrense.Byggegrensenligger da ca. 43m fra
Fv30 på det nærmeste.

NVE , brev 14.04.2016
Anbefaler at det inntas en bestemmelsesom ivaretar områdetsnaturkvaliteter,for eksempelgjennom
krav om at naturlig (kant)vegetasjonskal bevares.
Av det NVE kan tolke fra planbeskrivelsener det kun erosjoni bekkeløpetsom er vurdert og ikke
flomfare. Dette kan skyldesat tiltakshaversrådgiver anserat høydenfra bekkeløpettil toppenav
skråningener for stor til at flomfare er en aktuell problemstilling. Dette fremgår imidlertid ikke av de
vedlagtesakspapirene.I ROS-analysenbør det grunngishvorfor planområdetansestrygt mot for
eksempelnaturfare.Minner om at det iht. krav i TEK10s kap. 7.2 vil være200-årsflommensom er
dimensjonerendeflomhendelse.Dette er ikke å ansesom en ”normal omstendighet”men en sværflom.
Vi er ikke kjent med de lokale forholdenepå stedetmendersomdet ikke kan utelukkesat planområdet
kan bli berørt av en 200-års flom, forutsetterNVE at det gjennomføresen flom - og vannlinjeberegning
for tiltaket for å ivareta sikkerhetentil de fremtidige beboerne.
Kommunensvurdering:
•
•

Planbestemmelsenes
pkt. 5.1 sikrer at kantvegetasjonenlangs bekkenbevares,og setter som
krav at eventuelleuttak skal skje som”snauing” (flatehogst).
Høydeforskjellenmellom Blæsterbekkenog flaten for ny bebyggelseer på sitt minstelike
nedenfor” Moanveien”, hvor høydeforskjellener ca. 3m. På dettepunkteter bekkdalenca.
30m bred i toppen.GjennomMoanveienligger bekkeni rør med dimensjonØ1000,og denne
har ikke hatt kapasitetsproblemertidligere. Det ansesderfor sommegetusannsynligav
vannføringeni bekkenvil kunnenå platået for bebyggelsen,og at det ikke er behovfor å
gjennomføreen flom- og vannlinjeberegningav bekken.

Sør-Trøndelag Fylkeskommune, brev 29.03.2016
Planforslagetsynesikke å komme i vesentligkonflikt med allmennefriluftsinteresser,og
fylkeskommunenoppfatterat tilgjengelighet for alle er ivaretatt i reguleringsbestemmelsene.
SørTrøndelagfylkeskommunehar ikke avgjørendemerknadertil planen.
Sametinget, brev 29.03.2016
Minner om det generelleaktsomhetsansvaret,
som bør fremgå av reguleringsbestemmelsene.
Kommunensvurdering:
•

Det er inntatt en fellesbestemmelse
til planen vedørendekulturminner.
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Mattilsynet, brev 05.04.2016
Mattilsynet kjenner ikke til at det finnes drikkevannskilderi tiltaksområdet.Ut fra dette bli ingen
eksisterendedrikkevannskilderberørt.
Før tilkobling til Singsåsvannverk må forsyningskapasitetenavklaresså tidlig som mulig i prosessen,
og det må dokumenteresavtale om leveranseav drikkevann til Nyheim boligfelt før byggestart.
Tiltak for å unngåinnsug eller tilbakeslagfra nye abonnentertil vannforsyningssystemet
gjøreskjent
for aktuelle utbyggere.Montering av tilbakeslagssikringhos abonnentkan væreet tiltak.
I mottattereguleringsplaner det vist til ovennevntepunkter. Forsyningskapasiteten
er avklart med
Singsåsvannverk,og krav til avtale hjemlessom rekkefølgekrav.Øvrige punkter innarbeidesi VA planen.
Mattilsynet har ingen ytterligere kommentartil reguleringsplanen.

05.05.2016
Marius Iversen
Planlegger

25

-148-

X 6981800

Y
5
8
8
2
0
0

Y
5
8
8
3
0
0

Y
5
8
8
4
0
0

Tegnforklaring
Reguleringsformål
BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL §12-5 NR.1)
BFS

Boligbebyggelse - Frittliggende småhusbebyggelse

BKS

Boligbebyggelse - Konsentrert småhusbebyggelse

BVA

Vann- og avløpsanlegg

BLK

Lekeplass

SAMFERDSELSANLEGG OG
TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL §12-5 NR.2)
SKV

Kjøreveg
Annen veggrunn - grøntareal
Gang/sykkelveg

LANDBRUKS-, NATUR- OG
FRILUFTSFORMÅL (PBL §12-5 NR.5)
X 6981700

Friluftsformål
HENSYNSSONER (PBL §12-6)
Sikringsone - Frisikt
JURIDISKE LINJER OG PUNKT
Planens begrensning
Formålsgrense
Byggegrense
Sikringsonegrense
Regulert senterlinje
Regulert kant kjørebane
Regulert fotgjengerfelt
Avkjørsel

Kartmålestokk:
1:1000

Papirstørrelse:A3

Papirkvalitet:

REGULERINGSPLAN NYHEIM BOLIGFELT
Gnr. 230 - Bnr. 24
1648 MIDTRE GAULDAL KOMMUNE
MED TILHØRENDE PLANBESKRIVELSE
OG REGULERINGSBESTEMMELSER

X 6981600

Saksnr.
Planforslag
Revisjon
Revisjonettermeldingplanoppstart.
Revisjonetterkartforretning.
Revisjonetteroffentlig høring.
SAKSBEHANDLING IFLG. PBL 2008
Kunngjøringav oppstartav planarbeidet
1. gangsbehandlingi det fasteutvalgetfor plansaker
Offentlig ettersyntil 18.04.16
2. gangsbehandlingi det fasteutvalgetfor plansaker

Dato
Sign.
13.11.14 M.I
19.08.15 M.I
18.02.16 M.I
05.05.16 M.I

26/16

02.01.15 M.I
15.03.16 M.I

PlanID:

2014007

Kommunestyrets vedtak:
PLANEN UTARBEIDET AV:

Arkivsaksnr: 2014/2644-23
SaksBeh:

-149-

Saksframlegg

Arkivnr. 142
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2016/1722-2
Utvalgssak
Møtedato
94/16
22.08.2016
Saksbehandler: Kristine Bye

Forhåndsvurdering - Forespørsel om detaljregulering for næringsområde på
Kotsøy - gbnr 277/25

Dokumenter i saken:
1 I Søknad om dispensasjon fra arealplan - omdisponering av tomt fra
Knut Øyan
bolig til næringsformål - gbnr 277/25 - Troøien Søndre, Kotsøy søker Knut Øyan
2 S Forhåndsvurdering - Forespørsel om detaljregulering for næringsområde på
Kotsøy - gbnr 277/25

Vedleggene er markert med fet skrift.
Ingress
Knut Øyan søker om en forhåndsvurdering for regulering av et næringsfelt på eiendommen gbnr
277/25 på Troøyan ved Kotsøy. Det ønskes oppført et næringsbygg/leiligheter med til sammen 8
leiligheter. Det ønskes også å regulere inn garasje, kundeparkering og drivstoffanlegg på
eiendommen

Saksopplysninger
Midtre Gauldal kommune har mottatt søknad om forhåndsvurdering av detaljregulering av et
næringsfelt gbnr 277/25 på Troøyan ved Kotsøy. Det ønskes oppført et næringsbygg/leiligheter
med til sammen 8 leiligheter. Det ønskes også å regulere inn garasje, kundeparkering og
drivstoffanlegg på eiendommen. Søker er Knut Øyan.
Tiltakshaver ser for seg å bygge et bygg med 3 etasjer. I etasje 1 skal det være dagligvarebutikk,
kontorlokaler til leie og et areal til kafedrift/matservering/sosialt samvær. Det er også planlagt
frisørsalong og blomsterbutikk. I etasje 2 ønskes det å bygge 5 leiligheter og 3 leiligheter i 3.etasje,
samt et areal på ca.170m2 til næring/kontor. Det skal være til sammen 8 leiligheter på ca.45 – 112
m2 i bygningen. Det planlegges en heis mellom etasjene og inngangen ønskes lagt på baksiden av
bygget. Bygget vil ha et areal på ca. 450 m2.
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Videre planlegges det å sette opp en garasje på baksiden av bygningen (se vedlagt situasjonskart).
Dette er garasjer for leilighetene i 2 og 3 etasje, og som også skal brukes som garasje/verksted for
Ingun’s transport som vil ha plassen som hovedbase, og for kontorlokalene.
Tiltakshaver ønsker også å sette opp en kundeparkering mot FV30. Resten av arealet mellom
bygningen og FV 30 ønskes avsatt til drivstoffanlegg med alle typer drivstoff bla. drivstoffpumpe til
lastebiler/trailere og ladestasjon for el-biler. Inn-/utkjøring tenkes både nordfra og sørfra på FV30.
Tiltakshaver forteller videre at når det gjelder driftsbygningen som står på naboeiendommen gbnr
277/2, er denne planlagt revet så snart det blir bygget en ny driftsbygning på landbrukseiendommen
gbnr 273/3.
Viser til vedlagt materiale til denne saken.

Vurdering
Det omsøkte området omfattes i dag ikke av noen reguleringsplan, men grenser til reguleringsplan
for Kotsøy, vedtatt 29.05.91. Gjeldende plan for eiendom gbnr 277/25 er kommuneplanens
arealdel, der eiendommen ligger i LNF – sone 1.
I LNF – sone 1 er området avsatt til landbruks-, natur og fritidsområder, der det IKKE tillates ny
eller vesentlig utvidelse av spredt bolig-, ervervs- eller fritidsbebyggelse samt andre søknadspliktige
anlegg. Tiltaket er derfor i strid med dette da tiltakshaver ønsker å sette opp et bygg med
næring/kontor/leiligheter.
FV 30 går forbi eiendommen gbnr 277/25. Det er blant annet mange hytteeiere som i dag bruker
denne veien for å komme til hytta for eksempel på Røros. I dag er det mange som fyller bensin eller
handler på Prestteigen, og rådmannen kan se at det kunne vært et godt alternativ å legge et
næringsområde ved Kotsøy.
Rådmannen ser videre at det generelt er etterspørsel etter mindre leiligheter for ungdom og andre i
etableringsfasen. Likevel mener rådmannen tiltaket i sterk grad går på tvers av overordnete planer,
og anbefaler at det heller bygges en næring/kontor/leilighetsbygg på områder som er avsatt til dette
formålet i overordnet plan.
Kotsøy er imidlertid ikke prioritert som et utviklingsområde i overordnede planer. I dag eksisterer
det allerede en reguleringsplan for Kotsøy, hvor denne parsellen ikke er en del av. Skulle det skje en
utvikling på Kotsøy, mener rådmannen det ville vært gunstig med en områderegulering som
inkluderer de eksisterende forhold på området. På denne måten får man en god og helhetlig
planlegging, og unngår en bit for bit utvikling. Kotsøy er imidlertid ikke prioritert i planstrategi.
Velger planmyndigheten å tilrå mulig utvikling på eiendommen 277/25, vil det føre til økende
trafikk inn og ut av Fv 30. Rådmannen vil anta at den økte trafikken vil utløse rekkefølgekrav fra
Statens vegvesen om bygging av gang- og sykkelveg slik den vises i gjeldende reguleringsplan. Dette
er selvsagt ikke umulig men Rådmannen er tvilende til realiteten i prosjektet.
Rådmannen mener at all slik utvikling bør skje gjennom overordnete arealplaner og ikke som nevnt
stykkevis. Med denne bakgrunnen anbefales ikke at parsellen reguleres som omsøkt.
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Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune anbefaler ikke at tiltakshaver utarbeider en privat regulering av detaljplan
for eiendommen gbnr 277/25.
Begrunnelsen er at tiltaket setter overordnete planer vesentlig til side.
Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 12-11.
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Saksframlegg

Arkivnr. 219/3
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2016/1230-8
Utvalgssak
Møtedato
95/16
22.08.2016
Saksbehandler: Kristine Bye

Dispensasjonsbehandling - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel fradeling av tomt til garasje - gbnr 219/3

Dokumenter i saken:
1 I
Søknad om deling/rekvisisjon av
oppmålingsforretning - fradeling av
tomt til garasje - gbnr 219/3
2 U Høringsbrev - fradeling av tomt til garasje gbnr 219/3
3 N Høringsbrev - Dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - fradeling av
tomt til garasje - gbnr 219/3
4 N Høringsbrev - Dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - fradeling av
tomt til garasje - gbnr 219/3
5 N Søknad om deling/rekvisisjon av
oppmålingsforretning - fradeling av tomt til
garasje - gbnr 219/3
6 I
Sametingets uttalelse - fradeling av tomt gbnr 219/3 - Midtre Gauldal kommune
7 I
Uttalelse - dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - fradeling av
tomt til garasje - gbnr 219/3
8 S
Dispensasjonsbehandling - Dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - fradeling av
tomt til garasje - gbnr 219/3

Vedleggene er markert med fet skrift.
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Marit Anita Fissum og Morten
Forsetlund
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag m.fl.
Kai Børge Amdal m.fl.
Kristine Bye
Kristine Bye
Sametinget
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Ingress
Morten Forsetlund og Marit Anita Fissum søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for
fradeling av tomt til garasje fra eiendommen gbnr 219/3.

Saksopplysninger
Bakgrunn
Morten Forsetlund og Marit Anita Fissum søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
for fradeling av tomt til garasje fra eiendommen gbnr 219/3. Søknaden ble mottatt 13.04.2016.
Beliggenhet
Området ligger ved Litjrønningen, nord for Kotsøy.

Figur 1 Oversiktskart over deler av Midtre Gauldal kommune. Området det søkes dispensasjon er vist med rød pil.

Dagens situasjon/beskrivelse av tiltaket
Tiltakshaverne beskriver at: ‘’ eiere av gbnr 219/10,
Marit Anita Fissum og Morten Forsetlund ønsker å få
kjøpt til tomt fra eiendom gbnr 219/3 tilhørende grunneier
Kristin Mari Rød, for å sette opp garasje her.
Det er også av interesse å få pumpehuset for vann stående
på gbnr 219/3 på egen eiendom da dette tilhører Marit
Anitas foreldre.
Har også søkt Statens vegvesen om dispensasjon fra
Veglovens § 29, bestemmelser om byggeavstand i
forbindelse med avstand til fylkesveien og fått dette
godkjent. Vi kar fått godkjennelse på at nærmeste
gatehjørne blir 10,5m fra fylkesvei. Eksisterende innkjørsel
vil bli brukt i forbindelse med oppsettelse av garasjen og
innkjøring til
denne.’’

Figur 2 Situasjonskart over tiltaket.

Den fradelte tomten vil ha et areal på ca. 2100 m2 og garasjen vil være ca.130m2.
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Planavklaring
Omsøkte tiltak ligger innen for kommuneplanens arealdel vedtatt 30.04.2010, med følgende
bestemmelser:

Søkerens begrunnelse for tiltaket
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søkerne har
oppgitt følgende begrunnelse:
‘’ Kristin Mari Rød stiller seg positiv til fradeling/salg av tomt da eiendommen nå bare står å gror ned. Statens
vegvesen har også gitt godkjennelse på at nærmeste garasjehjørne blir 10,5m fra fylkesvei.’
Tiltakshaverne har ikke begrunnet ytterligere.
Høring/nabovarsel
Søknad om dispensasjon ble sendt på høring med frist 24.05.2016. Følgende har svart innen
tidsfristen:
Lokal landbruksmyndighet
Ingen merknad.
Lokal skogbruksmyndighet
Tiltaket vil ikke ha negative konsekvenser for skogbruket.
Det er ikke registreringer i kommunalt viltkart som kommer i konflikt med tiltaket.
Fylkesmannen i Sør – Trøndelag
(…) Arealet som søkes fradelt ligger inntil eksisterende vei og inntil bebygd eiendom og
Fylkesmannen kan ikke se at tiltaket berører noen av de interessene vi skal ivareta i vesentlig grad.
Fylkesmannen forutsetter at det fradelte arealet sammenføyes med 219/10 slik at det ikke blir en
egen frittstående eiendom, og har utover dette ingen merknader til de omsøkte tiltakene.
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.
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
relativ liten risiko for at tiltaket vil komme i konflikt med slike. Fylkeskommunen 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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Sametinget
Ingen merknad.
Arbeidet må stanses dersom noen oppdager spor etter eldre aktivitet. Gi umiddelbar beskjed til
Sametinget og fylkeskommunen. Jf. lov 9.juni 1978 nr.50 om kulturminner. Alle samiske
kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda ifølge kml. §4 annet ledd.
Statens vegvesen
Tiltakshaverne har selv vært i kontakt med Statens vegvesen.
Statens vegvesen gir dispensasjon fra byggegrensen for oppføring av garasje med følgende vilkår:
-

Garasjen skal ikke plasseres nærmere enn 10,5 meter fra midten av fylkesveg 601.

Byggegrensen langs veg skal ivareta hensynet til trafikksikkerhet, vegvedlikehold og drift av vegnett,
arealbehov ved ev. utvidelse av vegen, samt hensynet til miljøulemper som støy og støv fra
vegtrafikk.
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 har kommet inn merknader der ingen har noen negative kommentarer til tiltaket.
Eiendommen ligger i et område med allerede eksisterende bebyggelse, og rådmannen kan derfor
ikke se at omsøkte tiltak vil få negative konsekvenser for området.
Rådmannen er derimot enig i Fylkesmannens forutsetning om at den fradelte eiendommen blir en
del av eksisterende eiendom gbnr 219/10. Dette for å unngå små frittliggende eiendommer.
Tiltakshaverne må også forholde seg til Statens vegvesens vilkår om å ikke plassere garasjen
nærmere enn 10,5 meter fra midten av fylkesveg 601.
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.
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Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune vedtar å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av
tomt på ca. 2100 m2 og bygging av garasje på 130m2 på eiendom gbnr 219/3.
Som vilkår settes:
 Det fradelte arealet sammenføyes med 219/10 slik at det ikke blir en egen frittstående
eiendom.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at tiltaket ikke vil
få vesentlige konsekvenser for andre interesser i området.
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Saksframlegg

Arkivnr. 143
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2015/4195-15
Utvalgssak
Møtedato
96/16
22.08.2016
Saksbehandler: Kristine Bye

Dispensasjonsbehandling - Midlertidig dispensasjon fra Kommunedelplan
Støren - mobilt blandeanlegg - gbnr 45/281 og 45/354

Dokumenter i saken:
1
I
Søknad om tidsbegrenset dispensasjon fra
Kommunedelplan Støren - mobilt
blandeanlegg - gbnr 45/281 og 45/345 søker Støren Betong AS
2
U Tilbakemelding - tidsbegrenset
dispensasjon fra Kommunedelplan Støren mobilt blandeanlegg - gbnr 45/281 og
45/345 -søker Støren Betong AS
3
I
Søknad om tidsbegrenset dispensasjon
ifra angitt formål på plankart i
kommuneplanens arealdel - mobilt
blandeanlegg - gbnr 45/281 og 41/354 søker Støren Betong AS
4
I
Uttalelse - Søknad om tidsbegrenset
dispensasjon i fra angitt formål på plankart
i kommuneplanens arealdel kommunedelplan Støren
5
U Foreløpig svarbrev - tidsbegrenset
dispensasjon fra Kommunedelplan Støren mobilt blandeanlegg - gbnr 45/281 og
45/354
6
I
Søknad om tidsbegrenset dispensasjon fra
Kommunedelplan Støren - deres ref.
2015/4195-5
7
U Høringsbrev - Midlertidig dispensasjon fra
Kommunedelplan Støren - mobilt
blandeanlegg - gbnr 45/281 og 45/354
8
I
Svar - Søknad om tidsbegrenset
dispensasjon fra Kommunedelplan Støren
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Støren Betong AS

Støren Betong AS

Støren Betong AS

May Britt Aas og Hans Erik Gynnild m.fl.

Saga Hus A.S

Saga Hus A.S
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag m.fl.
Direktoratet for mineralforvaltning med
Bergmesteren for Svalbard

9

I

10

I

11

I

12

I

13

I

14

I

15

S

Vedr søknad om midlertidig dispensasjon
fra Kommunedelplan Støren - mobilt
blandeanlegg - gbnr 45/281 og 45/354
Uttalelse – Midlertidig dispensasjon fra
kommunedelplan Støren - mobilt
blandeanlegg - gbnr 45/281 og 45/354
Svar - Søknad om midlertidig dispensasjon
fra kommunedelplan Støren - Mobilt
blandeanlegg - gbnr 45/281 og 45/354 i
Midtre Gauldal kommune til høring
Ber om utsatt frist til uttalelse dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
- kommunedelplan Støren - mobilt
blandeanlegg
Uttalelse - midlertidig dispensasjon fra
kommunedelplan Støren - Mobilt
blandeanlegg - gbnr 45/281 og 45/354
Uttalelse - dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel kommunedelplan Støren - mobilt
blandeanlegg - gbnr 45/281
Dispensasjonsbehandling - Midlertidig
dispensasjon fra Kommunedelplan Støren mobilt blandeanlegg - gbnr 45/281 og
45/354

Sør-Trøndelag fylkeskommune
Mattilsynet
Norges vassdrags- og energidirektorat

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Jernbaneverket
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Vedleggene er markert med fet skrift.
Ingress
Støren Betong AS v/Rune Folgerø søker om midlertidig dispensasjon fra kommunedelplan Støren
for å kunne disponere eiendommene til industriformål på eiendom gbnr 45/281 og 45/354, samt
rigging av et mobilt betongblandeverk på eiendommen gbnr 45/354.

Saksopplysninger
Bakgrunn
Støren Betong AS v/Rune Folgerø søker om midlertidig dispensasjon fra kommunedelplan Støren
for å kunne disponere eiendommene til industriformål på eiendom gbnr 45/281 og 45/354, samt
rigging av et mobilt betongblandeverk på eiendommen gbnr 45/354. Fullstendig søknad ble mottatt
20.04.2016.
Beliggenhet
Området ligger på Støren, øst for E6.

Figur 1 Oversiktskart over deler av kommunedelplan Støren.
Området det søkes dispensasjon er markert med rød pil.

-166-

Dagens situasjon/beskrivelse av tiltaket
Tiltakshaver beskriver at: ‘’ Støren Betong AS er i dag lokalisert til
eiendommene gbnr 45/281 og gbnr 45/354 i Midtre Gauldal
kommune.
(…) Tomtestørrelsene er henholdsvis på ca. 11 531 m2 og ca. 14
813m2. Eiendommene er berørt av flomsonekart angitt med flomfare.
Hjemmelshaver til begge eiendommene er Folgerø Eiendom AS.
Vi tillater oss nå å søke om dispensasjon fra angitt formål på plankart
i
kommuneplanens arealdel, kommunedelplan Støren, i en tidsbegrenset
periode, for å kunne disponere eiendommer til industriformål, samt
rigging av et mobilt betongblandeverk på eiendom 45/354 som vist på
vedlagte situasjonsplan og tegninger.
Lagring av sand og singel ønskes plassert mot bebyggelse på Prestteigen
som ekstra tiltak for å skjerme grensesnittet industri og boligbebyggelse.
Figur 2 Situasjonskart over tiltaket.

(…) Tidsrom for bruk av mobilt blandeverk knyttes opp mot byggetiden for ny E-6 for strekningen Ulsberg –
Skjerdingstad. Denne parsellen har i dag en estimert total byggeperiode mellom høst 2016 og fram til 2023. Det
mobile betongblandeverket vil bli satt opp når behovet avdekker seg og rigget ned igjen når det stasjonære anlegget selv
greier å produsere etterspurt betongmengde.
Det mobile blandeverket skal være ca. 21x16m.
Viser til vedlagt søknad for en helhetlig beskrivelse.
Planavklaring
Omsøkte tiltak ligger innenfor kommunedelplan Støren 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:
‘’ Utbyggingen av ny E6 innenfor naturlig leveringsområde for Støren Betong AS vil kreve større mengder betong
enn hva dagens produksjonsanlegg på Støren greier å ivareta. Området som søkes ivaretatt fra Støren Betong AS
vil naturlig være mellom Ler og Ulsberg.
For å kunne ivareta de behov denne store utbyggingen krever ønskes det å kunne sette opp et mobilt
betongblandeverk. Dette for å bidra til produksjon av betong når behovet overskrider kapasiteten til eksisterende
blandeverk.
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(…) I området hvor blandeverket søkes plassert, vil terrengnivået heves til nivå over 200 – års-flom-mål. Dvs. på
samme nivå som produksjonshall som allerede står på tomten.
I snitt blir det behov for å heve området ca. 70-80 cm i forhold til eks. terrengnivå.
Strømtilkoblingen vil skje fra trafo som befinner seg på eiendommen. Vanntilkoblingen fra kommunalt anlegg som
befinner seg i umiddelbar nærhet.
Mobilstasjonen er et lukket anlegg og vil ikke generere mer støy enn eksisterende produksjonsanlegg.
Vi ønsker å få fram synergieffektene for drift og miljø som en slik løsning vil ivareta. Dette gjelder utnyttelse av
allerede eksisterende materiell slik som transportutstyr, maskiner, personell og bygningsmasse.’’
Viser til vedlagt søknad for en helhetlig begrunnelse.
Høring/nabovarsel
Søknad om dispensasjon ble sendt på høring med frist 27.05.2016. Følgende har svart innen
tidsfristen:
Fylkesmannen i Sør – Trøndelag
(…) Det foreligger ingen beskrivelse eller vurdering av støysituasjonen i dag. Det er heller ikke gjort
noen vurdering av effekten av en eventuell økt transport inn og ut av området.
Retningslinje for behandling av støy- og luftkvalitet i arealplanlegging (T-1442/2012 og T-1520) skal
legges til grunn ved planlegging av ny virksomhet og endring av eksisterende virksomhet. Det er
angitt grenseverdier for både støy og svevestøv i T-1442/2012 (tabell 3) og T-1520 (tabell 1). Disse
grenseverdiene må legges til grunn ved utvidelse av virksomheten. Dette er viktig for å sikre at
beboerne på Prestteigen får tilfredsstillende støy- og støvforhold. For å sikre forutsigbarhet for både
naboer, berørte myndigheter og bedriften selv mener Fylkesmannen at det må settes som vilkår for
dispensasjonen at grenseverdiene i T-1442/2012 og T-1520 skal overholdes.
I T- 1442/2012 og T-1520 er det også beskrevet hvilke avbøtende tiltak som kan gjennomføres for
å sikre tilfredsstillende støyforhold og luftkvalitet. Disse konkrete tiltakene kan med fordel tas inn
som vilkår til dispensasjonen.
Fylkesmannen er delegert forurensningsmyndighet fra departementet for diverse industribransjer,
bl.a. betongfabrikker. Bedriften må derfor sende en henvendelse til Fylkesmannen hvor de redegjør
for sin virksomhet (jf. forurensningsforskriften kapittel 36). På bakgrunn av denne redegjørelsen vil
Fylkesmannen vurdere om det er behov for å regulere virksomheten gjennom en tillatelse. Er det
gode nok bestemmelser i dispensasjonssaken kan dette være tilstrekkelig.
Omsøkte område ligger i en flomsone. Fylkesmannen viser til uttalelse fra NVE (…).
Videre anbefaler vi at det i behandlingen gjøres en vurdering av om tiltaket vil ha betydning for
samfunnssikkerheten i området. Trafikksikkerheten og eventuell virksomhetsbasert risiko, i tillegg til
flomfare, er tema som bør tas inn i vurderingen. (…).
Fylkesmannen viser til overfornevnte og forutsetter at kommunen setter vilkår som tilfredsstillende
støv- og støyforhold i henhold til T-1442/2012 og T-1520 i dispensasjonen. Det kan med fordel
settes krav om avbøtende tiltak.
Dersom kommunen gir tillatelse til tiltaket uten at disse vilkårene tas inn, ber Fylkesmannen om å
bli underrettet for å vurdere å påklage kommunens vedtak.
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Fylkesmannen minner også om at alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes etter
prinsippene i naturmangfoldloven §§8-12 (jf nml § 7).
Sør – Trøndelag fylkeskommune
I kommunedelplan Støren er området vist med fremtidig arealformål bebyggelse og anlegg,
sentrumsformål. Ut fra de områdene vi har ansvar for å forvalte har vi ingen merknad til søknaden.
Vi minner om den generelle aktsomhetsplikten eller § 8 i kulturminneloven. Dersom en under
opparbeidingen skulle støte på noe spesielt.
Direktoratet for mineralforvaltning
DMF kan ikke se at den foreslåtte dispensasjonen kommer i konflikt med registrerte forekomster av
mineralske ressurser av regional eller nasjonal verdi eller masseuttak. DMF har derfor ingen
merknader til at det gjøres en dispensering av kommunedelplanen.
Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE)
NVE ferdigstilte et flomsonekart for Støren med tilhørende rapport den 15.05.2001. Omsøkt tiltak
omfattes av dette flomsonekartet. Flomsonekartleggingen viser at 200-års flommen vil ligge på kote
66,3 i planområdet. For flomsonekartene utarbeidet etter 2012, er det lagt på et såkalt klimatillegg.
Flomsonekartene er et resultat av et meget grundig og faglig dyktig arbeid og kartene er av en slik
nøyaktighet at det kan benyttes direkte i arealplanarbeid og byggesak. Flomsonekartene er imidlertid
beregninger og ikke målinger og alle beregninger er forbundet med en viss usikkerhet. For å
hensynta denne usikkerheten anbefales det i denne rapporten å legge til en usikkerhetsmargin på
50cm oppå de beregnede kotehøydene. Dersom en fyller opp arealet til en kotehøyde i tråd med
flomsonekartet inkludert anbefalt sikkerhetsmargin, anser vi kravene om sikker byggegrunn mot
flomfare som ivaretatt.
Jernbaneverket
Forutsatt at oppfyllingen gjøres på en slik måte at den ikke endrer strømningsforholdene mot
jernbanen ved flom, har vi ingen merknader mot at det gis midlertidig dispensasjon.
Mattilsynet
(…)Mattilsynet har registrert et vannforsyningssystem som ligger på omsøkte areal. Prestteigen
vannverk har grunnvannsbrønn i løsmasser som kilde. Det er boret 8 meter ned i stedlige masser
bestående av elveør. Kilden ligger ikke på tinglyst grunn i følge vannverket. (…)Vannverket
forsyner 16 husstander, i alt 42 personer. Borehullet er etablert på eiendommen gbnr 45/281, mens
pumpehuset er plassert på eiendommen gbnr 45/354. Vannverket er ikke godkjenningspliktig.
Borehullet er plassert på et område der det allerede er ganske mye aktivitet. Ved etablering av
vannverket var området lite berørt.
Mattilsynet vurderer risikoen for økt bakteriologisk forurensning som følge av eksisterende aktivitet
som liten, men kjemisk/fysikalsk kan prege vannkvaliteten tenkes å bli påvirket, særlig over tid.
Spesielt vasking av biler/ utstyr setter sitt preg på området. Det er etablert laguner der vaskevann
fra Støren betong AS tømmes. Disse var i 2014 ca.20 meter fra kilden.
Ved å utvide aktiviteten på omsøkte eiendom kan faren for forurensning av grunnvannet øke.
Utslipp av petroleumsprodukter, kjemikaler etc. til løsmasser kan gjøre en drikkevannskilde uegnet i
flere år. Mattilsynet viser i den forbindelse til drikkevannsforskriften §4.1 (…). Mattilsynet viser
også til Nasjonale målsettinger under Protokoll for vann og helse, vedtatt av Regjeringen 22.mai
2014.
Mattilsynet gjennomførte i 2014 tilsyn ved vannverket. Vannverkseier ble da bedt om å finne
egnede analyseparametere for å overvåke kilden med hensyn på forurensningsfare.
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Forhold som kan innvirke på forurensningsfaren er blant annet retningen på grunnvannsstrømmen
i området og vannverkets uttak av vann i forhold til tilsiget. Likevel kan finpartikulært stoff over tid
påvirke vannkvaliteten. Det er viktig å kartlegge vaskevannets innhold av kjemikaler etc. og andre
forurensninger som kan tenkes å tilføre området.
Mattilsynet ser det som viktig at konsekvenser for vannkvaliteten til Prestteigen vannverk blir
vurdert i denne saken. Det avhenger blant annet av den fysiske plasseringen av betongblandeverket
og andre aktiviteter. Det er ikke mulig å fastslå konsekvenser for vannkvaliteten uten nærmere
undersøkelser av strømningsforhold etc.
Det man absolutt må unngå er en akutt eller gradvis forringelse av vannkvaliteten, særlig
forurensning som ikke er mulig å fange opp, og som kan medføre helsefare ved inntak av
drikkevann.
Eventuelle transportsystem for vannforsyning i området (både kommunalt og privat) må kartlegges
og tas hensyn til.
Merknader fra de berørte naboene
Naboene har stor forståelse for at Støren betong ønsker å utvide sine aktiviteter, men ser også at
tiltaket vil ha negative konsekvenser for beboerne på Prestteigen1. En dispensasjon vil gi betydelig større aktivitet i fabrikken. Det vil medføre at større deler av
eiendommen benyttes til produksjonsformål, til en trafikkøkning på fabrikkområdet, og
sannsynligvis produksjon i større deler av døgnet. Støv- og støyplager vil kunne bli vesentlig
mer alvorlige.
2. Beboerne frykter at forringelsen av bomiljøet vil kapitaliseres i boligprisene og påføre
beboerne store formuestap.
3. En eventuell dispensasjon vil i praksis medføre at plankartet settes ut av funksjon for en
lang tidsperiode. Det er betydelig usikkerhet knyttet til tidsbegrensningen. Ytterligere
industrialisering i Roligheta vil vanskeliggjøre en utvikling i tråd med plankartet, og bidra til
enda større usikkerhet om boligområdets framtid. For beboerne , og sannsynligvis
kommunen, hadde det vært bedre om det ble benyttet planlagte industriområder til utvidelse
av Støren Betongs aktiviteter.
Om det likevel gis dispensasjon har naboene følgende forslag:
1. For å redusere støv- og støyproblemer bør veier og andre arealer i fabrikkområdet asfalteres
i så stor grad som mulig.
2. Atkomsten til det mobile anlegget bør legges mellom eksisterende fabrikk og Gaula.
3. Det bør vurderes omfattende skjermingstiltak mellom boligområdet og fabrikkområdet. (…)
Beboerne mener at lagrene for sand og singel bør bygges inn, og at det etableres skjerming
langs vei og tomtegrenser.
4. Produksjon bør skje mellom f.eks. oppstart tidligst 07.00 og avsluttes senest 20.00.
Tidligere har Prestteigen boliglag påpekt det problematiske i at ekspansjonen til Støren Betong har
medført at brønnen til vannverket har blitt liggende midt i fabrikkområdet. Beboerne ønsker så
snart som mulig å tilkobles det kommunale vannverket.
Støren Betong AS v/ Rune Folgerø’s kommentarer til naboene
(…) Siden år 2000 har vi registrert og fått tilbakemelding på at det i perioder med varmt og tørt vær,
oppstår støv grunnet lastebiltrafikken på tomta. Dette har vi i stor grad klart å løse med salting.
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Det er et faktum at utbyggingen av E6 har fått langt større dimensjoner, og starter tidligere, enn vi
trodde i forkant av godkjenning av reguleringsplanen for vårt område. Da så vi ikke at behovet for
betong ville bli så stort at omsøkte tiltak ville bli nødvendig.
(…) En leverandør av betong må i tidlig fase, ovenfor entreprenøren kunne dokumentere
tilstrekkelig kapasitet for å komme i betraktning.
(…) Som det framkommer er omsøkt tiltak knyttet til en periode hvor det uansett blir en betydelig
anleggsvirksomhet på og i nærheten av Prestteigen grunnet E6 – utbyggingen. Dette er en realitet
både vi og beboerne må forholde oss til. Vi ser ingen mulighet til at vi kan flytte, slik at det kan
realiseres utbygging ihht. nye reguleringsplan før etter at E6 utbyggingen forbi Prestteigen er ferdig.
Vi mener derfor, i motsetning til merknadene, at vår mulighet til deltagelse i E6 – utbyggingen
bidrar til et sikrere framtidig godt bomiljø på Prestteigen, siden vi da med lagt større sannsynlighet
er i stand til etablering på annet industriområde.
Kommentar på beboernes forslag:
Vi er ikke uvillig til å imøtekomme ønsket om asfaltering eller tilsvarende tiltak av det mest
trafikkerte arealet.
Det er ikke plass til annen adkomst en det skisserte på tomten. Skissert adkomst, er i en vis grad
allerede skjermet med bygning og noe skog, og tiltak mot støving ifra denne vil gi bedre effekt siden
det uansett vil foregå annen trafikk her.
Det kan ikke gis garantier imot at det vil forekomme leveranser av betong utenfor normal
arbeidstid, selv om det er ønskelig ifra vår side også. (…) Men vi er selvsagt innstilt på å foreta
denne evt. produksjonen ifra det anlegget som medfører minst støy og andre negative ulemper. Vi
kan også se for oss at varsling om slike evt. leveranser, i noen grad, vil minske denne ulempen.
(…)Det er beskrevet ifm. Tiltaket at det er ønskelig at midlertidig mobilt blandeverk blir koblet til
og kan benytte vann ifra kommunalt vannverk (noe Støren Betong AS må koste). Hvis dette blir en
realitet, synes det naturlig at en videreføring av denne tilkoblingen (til Boliglaget) vil medføre
betydelig lavere kostnad for dem. Med andre ord så kan vi være villig til å koste deler av Prestteigen
Boliglag sin tilkobling til kommunalt vannverk.
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
Støren Betong AS ønsker å sette opp en midlertidig betong blandeverk i forbindelse med
utbyggingen på strekningen E6 Ulsberg – Skjerdingstad. Rådmannen forstår Støren Betongs ønske
om å etablere seg på eiendom gbnr 45/281 og 45/354 da det er kort avstand til Prestteigen, der det
kommer til å være en økt anleggsvirksomhet knyttet til E6 – utbyggingen. Det er også allerede
etablert industribebyggelse på eiendom gbnr 45/281. Et slikt blandeverk kan derimot føre til
problemstillinger knyttet til blant annet støy, støv, trafikale forhold, flomsituasjon og ikke minst
vannkilden.
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Det er et grunnleggende prinsipp i arealforvaltningen at konsekvensen av tiltaket vurderes, hvorvidt
det er akseptabelt med dispensasjon framfor f.eks. regulering. I overordnede kommunedelplan
Støren er arealene avsatt til framtidig sentrumsformål, med krav om regulering. Rådmannen ser at
utvikling til sentrumsformål er noe som ikke kommer til å skje i nærmeste framtid. Det er dermed
fornuftig og forståelig å søke om midlertidig dispensasjon, slik at en næringsaktør fortsatt kan drive
sin virksomhet i en begrenset periode.
Rådmannen ser ut fra høringsuttalelsene at det er store konsekvenser knyttet til dette tiltaket.
Tiltaket utløser dermed krav om regulering. Rådmannen gjør oppmerksom på at eksisterende
virksomhet er lovlig og ikke krever hverken dispensasjon eller regulering. Det er det nye tiltaket
som utløser ovenfor nevnte krav. Rådmannen anbefaler at det ikke gis midlertidig dispensasjon. Til
dette er det midlertidige tiltaket for lite belyst og uforutsigbart.
Ønsker utvalget likevel å gi en midlertidig dispensasjon må det kreves dokumentasjon fra
tiltakshaver, samt at det settes krav som imøtekommer merknadene som f.eks. støy, forurensning,
trafikkforhold, flom og vannforsyning, m.m.
Utvalget bør også sette klare tidsfrister, hvilke områder som omfattes av dispensasjonen, og si noe
om krav til avbøtende tiltak.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår midlertidig dispensasjon fra kommunedelplan Støren for å
omdisponere eiendommene gbnr 45/281 og gbnr 45/354 fra sentrumsformål til industriformål,
samt rigging av et mobilt betongblandeverk på 336m2 på eiendom gbnr 45/354.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at tiltaket setter
overordnet plan til side, og kan få store konsekvenser for de omkringliggende områdene.
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Saksframlegg

Arkivnr. 142
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2016/1233-9
Utvalgssak
Møtedato
97/16
22.08.2016
Saksbehandler: Kristine Bye

Dispensasjonsbehandling - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - påbygg til hytte - gbnr 10/20

Dokumenter i saken:
1 I
Søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - påbygg til hytte Langvatnet, Støren - gbnr 10/20 - Knut Ole
Aasen
2 U Høringsbrev - Dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - påbygg til hytte - gbnr 10/20
3 N Høringsbrev - Dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - påbygg til hytte - gbnr 10/20
4 N Høringsbrev - Dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - påbygg til hytte - gbnr 10/20
5 N Uttalelse skogbruk og vilt - Søknad om
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel påbygg til hytte - Langvatnet, Støren - gbnr 10/20
- Knut Ole Aasen
6 I
Sametingets uttalelse - Påbygg til hytte på gbnr
10/20 - Midtre Gauldal kommune
7 I
Høringssvar - Dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - Påbygg til hytte - Gbnr 10/20
8 I
Uttalelse - dispensasjon fra kommunedelplanens
arealdel - påbygg til hytte - Midtre Gauldal 10/20
9 S
Dispensasjonsbehandling - Søknad om
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel påbygg til hytte - gbnr 10/20

Vedleggene er markert med fet skrift.
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Knut Ole Aasen

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag m.fl.
Kai Børge Amdal m.fl.
Kristine Bye
Kristine Bye

Sametinget
Statens vegvesen - Region midt
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Ingress
Knut Ole Aasen søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for påbygg på hytte på
eiendommen gbnr 10/20.

Saksopplysninger
Bakgrunn
Knut Ole Aasen søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for påbygg på bytte på
eiendommen gbnr 10/20. Søknaden ble mottatt 13.04.2016.
Beliggenhet
Den omsøkte hyttetomta ligger på lågbonitet skogmark med gammelskog ca.50m fra langvatnet,
øst for Støren.

Figur 1 Oversiktskart over deler av Midtre Gauldal kommune. Tiltaket er vist med rød pil.

Dagens situasjon/beskrivelse av tiltaket
Tiltakshaver beskriver at: ‘’ Hytta ble oppsatt av Knut
Ole Aasen i 1985. Tilbygget medfører ikke endring av
sanitære forhold, utslipp vil ikke økes/endres da hytte har
utedo i uthuset.
Hytta har i dag ikke innlagt vann, og det planlegges heller
ikke å opprette dette.’’
Ut fra de vedlagte tegningene kan man se at
påbygget vil ha et bruksareal (BRA) på 27 m2 og et
bebygd areal (BYA) på 36 m2.

Figur 2 Situasjonskart over tiltaket.
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Planavklaring
Omsøkt tiltak ligger innenfor kommuneplanens arealdel vedtatt 30.04.2010, 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 tre barn som alle har samboere, og hytta blir av den grunn for liten dersom alle skal benytte hytta
samtidig, noe de ønsker. Det er derfor ønskelig å sette opp et tilbygg, som vil føre til to nye soverom, liten hems og en
gang for lagring. Tiltakshavers tre barn er tenkt å arve hytta etter hvert, og påbygget har i så måte ett formål i
nåtiden så vel som i framtiden.’’
Høring/nabovarsel
Søknad om dispensasjon ble sendt på høring med frist 25.05.2016. Følgende har svart innen
tidsfristen:
Lokal landbruksmyndighet
Ingen merknad.
Lokal skogbruksmyndighet
Tiltaket vil ikke ha negative konsekvenser for skogbruket.
Tiltaket ligger innenfor viltområde 13a på kommunens viltkart; Helårs leveområde for elg og storfugl.
Vinterområde for rådyr. Spillplass for storfugl og orrfugl. Trekkrute for hjort over kommunegrensen til Melhus.
Tiltaket vil ikke ha negative konsekvenser på viltområdet.
I naturbasen ligger tiltaket innenfor INON (inngrepsfri natur) 1-3 km fra inngrepet. Siden tiltaket
allerede ligger innenfor denne sonen vil ikke tiltaket ha ytterligere konsekvenser for INON.
Det er ikke registreringer i Artskart som kommer i konflikt med tiltaket.
Fylkesmannen i Sør – Trøndelag
Fylkesmannen forutsetter at den opprinnelige hytta er lovlig oppført og har utover dette ingen
merknad til et påbygg i bakkant av eksisterende hytte, vekk fra vannet.
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.
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

-179-

relativ liten risiko for at tiltaket vil komme i konflikt med slike. Fylkeskommunen 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.
Statens vegvesen
Ingen merknad.
Sametinget
Ingen merknad.
Vi kjenner ikke til at det er registrert automatisk fredete samiske kulturminner i det aktuelle
området. Arbeidet må stanses dersom noen oppdager spor etter eldre aktivitet. Gi umiddelbart
beskjed til Sametinget og fylkeskommunen. Jf. lov 9.juni 1978 nr.50 om kulturminner (klm.) §8
annet ledd. Alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda ifølge kml.§ 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
Det er ikke kommet inn noen negative merknader fra de offentlige instansene som fraråder at det
gis dispensasjon.
Tilbygget skal ha et bruksareal (BRA) på 27 m2 og et bebygd areal (BYA) på 36m2. Den allerede
eksisterende hytta har et areal på 78 m2, noe som betyr at det samlede bebygde arealet for
eksisterende hytte med tilbygg blir 114 m2.
Området rundt Langvatnet er et populært sted for fritidsbebyggelse. De fleste hyttene er på
vestsiden og nordsiden av vannet. Vestsiden ligger i LNF – sone 2 der det kan tillates spredt
fritidsbebyggelse. På nordsiden er det regulert inn et område for nåværende fritidsbebyggelse.
Rådmannen foretrekker at hytter blir bygd på områdene som er avsatt til fritidsbebyggelse, og ikke i
LNF – sone 1 som tiltaket ligger i.
På den omsøkte eiendommen er det allerede bygget en hytte. Tilbygget skal bygges lengst bort fra
vannet, og rådmannen mener at et tilbygg på 36m2 ikke vil føre til ytterligere konsekvenser for
området.
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.
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Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune vedtar dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for påbygg til hytte på
36 m2 på eiendommen gbnr 10/20.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at tiltaket ikke vil
få vesentlige konsekvenser for andre interesser i området.
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Saksframlegg

Arkivnr. 4011/25
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2016/1985-2
Utvalgssak
Møtedato
98/16
22.08.2016
Saksbehandler: Ola Hage

Klagebehandling - vedrørende retting i Matrikkelen - gbnr 4011/25

Dokumenter i saken:
1 I Klage på vedtak - avslag - sammenføyning
postmottak@midtre-gauldal.kommune.no
av 0/0-eiendom - grense mellom kommunal
veg og Jernbaneverket - gbnr 45/12 og
45/92
2 S Klagebehandling - vedrørende retting i
Matrikkelen - gbnr 4011/25
Vedlegg
1 Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 4011/25
2 Klage på vedtak - avslag - sammenføyning av 0/0-eiendom - grense mellom kommunal veg og
Jernbaneverket - gbnr 45/12 og 45/92
3 Vedlegg til klage - kart
4 Vedlegg til klage - kart
5 Tilbakemelding - Varslingsbrev - Retting i Matrikkelen - Gnr/bnr 4011/25 - Teig ved
Dovrebanen mellom Støren stasjon og Prestteigen
6 Kartutsnitt Jernbaneverket - Situasjonskart - konduktørkart
7 Kart - Dovrebanen

Ingress
Behandling av klage på vedtak om retting i Matrikkelen på eiendommen gbnr 4011/25 i Midtre
Gauldal kommune
Saksopplysninger
Bakgrunn
Jernbaneverket, heretter kalt klager, klager i epost datert 13.06.2016 på delegert vedtak 150/16 fattet
24.05.2016. Vedtaket omhandler retting i Matrikkelen etter matrikkellovens § 26. Rettingen innebar
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at arealer som lå som «mnr mangler» ble lagt til eiendommen gbnr 4011/25 som er i
Jernbaneverkets eie. Klagen omhandler manglende ivaretakelse av merknad fremsendt av
Jernbaneverket i forbindelse med varsel om retting i Matrikkelen. Rettingen som ble gjennomført
etter delegert vedtak 150/16 ble initiert av kommunen selv som lokal matrikkelmyndighet. Dette på
bakgrunn av en fremsendt delingssøknad med grenser tilstøtende den aktuelle teigen matrikkelført
med «mnr mangler». Søknaden om deling var fremmet av kommunen som grunneier og lokal
matrikkelmyndighet vurderte det som nødvendig å klarlegge de aktuelle hjemmelsforholdene som
berørte delingen. Dette for å klarlegge hvilken matrikkelenhet den omsøkte delingen ble delt fra jmf
matrikkelovens § 10. Rettingen ble varslet med frist for innsending av merknader. Arealet som ble
varslet fremgår av figur 1. Situasjon i Matrikkelen etter gjennomført retting fremgår av figur 2.

Figur 1: Arealet som ble omfattet av varsel om retting i Matrikkelen (merket grønt).

Figur 2: Situasjon i Matrikkelen etter retting

Klager er eier av arealene som vedtaket omhandler og har dermed rettslig klageinteresse i saken.
Klagen er også framsatt rettidig.
Vedtak som ble fattet i delegert vedtak 150/16 har følgende ordlyd:
Midtre Gauldal kommune vedtar å gjennomføre retting på eiendommen gbnr 4011/25 som varslet i
brev av 02.05.2016.
Vedtaket fattes med hjemmel i matrikkellovens § 26 og begrunnes med at rettingen vil heve
kvaliteten på Matrikkelen.
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Klagens innhold:
Klagen gjelder arealer som ikke omfattes av delegert vedtak 150/16. Klager ønsker at arealer ut over
det som omfattes av rettingen skal inngå. Dette på bakgrunn av påstand om at ytterligere arealer
som er matrikkelført som «mnr mangler» er i Jernbaneverkets eie. Påstanden dokumenteres med
utsnitt av konduktørkart for det aktuelle området. Dette ble også sendt frem som merknad i
forbindelse med varsel om retting. Det aktuelle arealet fremgår av figur 3.

Figur 2: Arealet (merket grønt NV av rød strek) som klagen omhandler.

Klagen med nevnte dokumentasjon er vedlagt i sin helhet.
Vurdering
Rådmannen vurderer det slik at klagen er framsatt i den hensikt å få avklart ytterligere arealer som i
dag er matrikkelført som «mnr mangler». Arealer som i Matrikkelen er merket «mnr mangler» er
arealer som enten ikke har eier eller hvor eierforholdene ikke er formaliserte. Vedtaket som her
påklages er et vedtak om retting i Matrikkelen. Dette er en av flere fremgangsmåter for å
gjennomføre kvalitetsheving av Matrikkelen. Alle endringer i Matrikkelen krever varsling av de
berørte av matrikkelføringen. Rettingen i Matrikkelen, etter delegert vedtak 150/16, ble
gjennomført etter varsling av tilstøtende hjemmelshavere. Jernbaneverket var den eneste av de
varslede som hadde merknad til rettingen. Rådmannen vurderte Jernbaneverkets merknad om å
innlemme arealene i figur 2 i rettingen. Vurderingen som ble gjort var at merknaden omfattet arealer
som ikke var varslet og som dermed var grunnlag for nytt varsel før en eventuell retting kunne
gjennomføres. Videre innbefatter merknaden og klagen som foreligger en trekking av grense
mellom jernbanegrunn og kommunal veggrunn. Ved å ta merknaden til følge måtte den
opprinnelige rettingen, etter figur 1, utsettes i påvente av nytt varsel. Som en følge av dette ville
tilstøtende delingssak bli utsatt tilsvarende.
Merknaden berører grensedragning mellom to grunneiere. Denne grensedragningen dokumenteres
av klager ved at konduktørkart vedlegges merknaden og klagen. Konduktørkartet er et kart med
relativt liten detaljgrad. En kvalitetsheving av Matrikkelen etter fremsendt merknad og klage vil føre
til en matrikkelføring av en grense mellom de aktuelle hjemmelshavere med lav kvalitet. I
vurderingen av merknaden fra Jernbaneverket, i delegert vedtak 150/16, rådet Rådmannen klager
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om å rekvirere oppmålingsforretning for å utbedre forholdene som ble bemerket i merknaden.
Dette for å unngå en kvalitetsheving som ikke er optimal. Rådmannen vurderer innholdet i
merknaden å være sammenfallende med innholdet i klagen.
Som tidligere nevnt vurderer Rådmannen det slik at klagen omhandler forhold som ikke omfattes
av delegert vedtak 150/16. Dette ved at klagen omhandler arealer som ikke omfattes av rettingen
som er gjennomført etter nevnte vedtak. Rådmannen vurderer det slik at en utbedring av forholdet
som påklages må fremmes som en egen sak av de berørte hjemmelshavere. Enten som et krav om
retting i Matrikkelen eller rekvisisjon av oppmålingsforretning.
Konklusjon
Klagen av 13.06.2016 har ikke ført frem og delegert vedtak 150/16 av 24.05.2016 opprettholdes.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår klagen slik den er fremsatt av Jernbaneverket i epost datert
13.06.2016. Avslaget begrunnes med at klagen omhandler forhold som ikke omfattes av det
påklagede vedtaket.
Midtre Gauldal kommune opprettholder sitt vedtak i delegert sak 150/16 datert 24.05.2016.
Vedtaket fattes i medhold av forvaltningslovens § 28.
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Jernbaneverket

Delegert vedtak
Delegerte saker - Næring, plan og miljø - nr. 150/16
Deres ref:

Vår ref

Dato

2016/1505-4

24.05.2016

Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 4011/25
Saksopplysninger:
Midtre Gauldal kommune ved enhet Næring, plan og forvaltning varslet i brev av 02.05.2016 om
forestående retting av gbnr 4011/25. Rettingen er initiert av kommunen selv som lokal
matrikkelmyndighet etter matrikkellovens § 26.
Rettingen gjelder en teig ved Dovrebanen i Midtre Gauldal kommune. Teigen ligger mellom Støren
stasjon og Prestteigen og er en teig uten matrikkelnummer. Dette er feil og søkes nå rettet ved at
deler av denne teigen slåes sammen med jernbanegrunn matrikkelført med gbnr 4011/25. Rettingen
medfører ingen endringer på grenseforløp mellom 0/0-teigen og tilgrensede eiendommer.
På bakgrunn av varslet har jernbaneverket kommet med merknad. I merknaden forslås det at
rettingen utvides til å omfatte ytterligere areal, som ligger uten matrikkelnummer, mot nord.
Rettingen berører ikke grenser som er oppmålt tidligere.
Matrikkelrapport for den berørte eiendommen, før og etter retting, er vedlagt.
Vurderinger:
Rådmannen vurderer at rettingen vil heve kvaliteten på Matrikkelen.
Retting av Matrikkelen iht varselet vurderes ikke å endre den opprinnelige grensen.
Rådmannen vurderer dermed at en retting ikke vil medfører grensejusteringer eller arealoverføringer
etter matrikkellovens betydning.
Rådmannen vurderer at jernbaneverkets merknad om at ytterligere areal skal omfattes av rettingen
ikke tas til følge. Dette begrunnes med at rettingen må varsles på nytt og at det ikke er tidskritisk å
avklare dette arealet. Arealet som omfattes av rettingen er direkte berørt av tilgrensende delingssak.
Postadresse
7290 STØREN
E-post: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no

Telefon
72 40 30 00
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Telefaks
72 40 30 01

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

Å utvide rettingen vil dermed risikere at denne saken blir ytterligere utsatt. Jernbaneverket anbefales
å rekvirere oppmålingsforretning for å avklare resten av teigen som i dag ligger uten
matrikkelnummer.
Vedtak:
Midtre Gauldal kommune vedtar å gjennomføre retting på eiendommen gbnr 4011/25 som varslet i
brev av 02.05.2016.
Vedtaket fattes med hjemmel i matrikkellovens § 26 og begrunnes med at rettingen vil heve
kvaliteten på Matrikkelen.

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.

Vedlegg
1 Matrikkelrapport før retting - gbnr 4011/25
2 Matrikkelrapport etter retting - gbnr 4011/25
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-196-

Side 1 av 1

Fra: "Meland Anne-Kristin" <Anne-Kristin.Meland@jbv.no>
Til: "Midtre Gauldal kommune" <postmottak@midtre-gauldal.kommune.no>
Kopi: "Byggstøyl Anne Jorunn (anne.jorunn.byggstoeyl@midtre-gauldal.kommune.no)"
<anne.jorunn.byggstoeyl@midtre-gauldal.kommune.no>
Sendt: 13. juni 2016 14:57:36
Emne: VS: Midtre Gauldal - Sammenføyning av 0/0 eiendom - Avslag
Hei viser til vedlagte avslag og ønsker å klage på dette.
For ordens skyld presiseres at klagen gjelder grensen mellom kommunal veg og Jernbaneverket mellom
45/12 og 45/92.
Vi sender med ny dokumentasjon, registreringsbrev over eiendommen 4011/25. Disse er utgangspunktet
for digitaliseringen av matrikkelen i sin tid. Det har imidlertid vist seg at Jernbaneverkets eiendommen
ikke har kommet riktig inn i matrikkelkartet.
Undertegnede viser til tidligere rettinger i matrikkelkartet der Ann Jorunn Byggstøyl var saksbehandler.
Så vedlegges kopi av utsnitt av konduktørkart i målestokk 1:1000, samt kart der konduktørkartet er
overført til matrikkelkartet, samt kopi av kommunens forslag til retting, som vi altså mener med fordel
kan utvides nordover til 45/92.
I følge hva Satens kartverk er konduktørkartene å anse som fullverdige kart selv om de ikke er
koordinatfestet. Oppmåling er derfor ikke nødvendig og kan ikke kreves, med mindre det er uenighet om
grensen.
I dette tilfellet er det grensen mellom JBV og Kommunal veg som er berørt. Vi ser derfor ingen grunn til at
ikke grensen skal rettes i matrikkelen slik den er inntegnet på konduktørkartet.
Konduktørkartene viser seg erfaringsmessig å være er meget gode, og dette gjelder også påføringer som
er gjort av avtaler i nyere tid. Avtalen med Statens vegvesen ble gjort i 1976, jfr. påskrift på
konduktørkartet. Det er sågar inntegnet knekkpunkter med sirkel. Vi ser ikke bort ifra at det finnes
ferdigvegskart som tilsvarer dette.
Jernbaneverket mener grensen går slik den er inntegnet på konduktørkartet og ikke slik den i dag ligger i
matrikkelen i dag.
Vi ber om at kommunen ser på saken en gang til.

Med vennlig hilsen
Anne-Kristin Meland
Eiendomsforvalter i Eiendom
Jernbaneverket
Postadresse:Postboks 4350, 2308 HAMAR
Besøksadresse: Marienborg Osloveien 105, Trondheim
mailadresse: melann@jbv.no
tlf: 47480894
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Fra: "Meland Anne-Kristin" <Anne-Kristin.Meland@jbv.no>
Til: "Midtre Gauldal kommune" <postmottak@midtre-gauldal.kommune.no>
Sendt: 9. mai 2016 17:30:44
Emne: Varslingsbrev - Retting i Matrikkelen - Gnr/bnr 4011/25 - Teig ved Dovrebanen
mellom Støren stasjon og Prestteigen
Vår sak 201603860
Hei
Viser til varsel om retting i matrikkelen.
Vi foreslår at teigen dere foreslår sammenføyd med 4011/25 blir utvidet nordover. På deres kartvedlegg
er dette arealet blått, som vann, men det stemmer ikke.
Vi viser til vedlagte konduktørkart, der det står at 855 m2 er avgitt SVV til fortau langs E6 3/3 1976. Det
avgitte arealet er inntegnet på konduktørkartet. Vi vet ikke om arealet er innmålt eller om arealet kun er
avmerket som avtalt. Men det kan jo hende at SVV har ferdigvegskart på dette.
Undertegnede har forsøkt å overføre det gjenstående arealet som tilhører JBV på et kartutsnitt og
markert det med grønt. Vi ser det som hensiktsmessig at hele arealet som vi har avmerket tas med, ikke
bare det dere har foreslått.
Med vennlig hilsen
Anne-Kristin Meland
Eiendomsforvalter i Eiendom
Jernbaneverket
Postadresse:Postboks 4350, 2308 HAMAR
Besøksadresse: Marienborg Osloveien 105, Trondheim
mailadresse: melann@jbv.no
tlf: 47480894
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Saksframlegg

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

Saksnr. 2016/1229-9
Utvalgssak
Møtedato
81/16
13.06.2016
99/16
22.08.2016
Saksbehandler: Kristine Bye

Dispensasjonsbehandling - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel fradeling av tomt med hytte/uthus - gbnr 299/1

Dokumenter i saken:
1 I
Søknad om deling/rekvisisjon av
oppmålingsforretning - fradeling av tomt med
hytte/uthus - gbnr 299/1 (299/6)
2 U Høringsbrev - Søknad dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - fradeling av tomt med
hytte/uthus - gbnr 299/1 (299/6)
3 N Høringsbrev - Søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - fradeling av tomt med
hytte/uthus - gbnr 299/1 (299/6)
4 N Uttalelse skogbruk og vilt - Søknad om bygging av
landbruksveg - gbnr 277/2 - Knut Øyan
5 I
Sametingets uttalelse - fradeling av tomt med
hytte/uthus på gbnr 299/1 - Midtre Gauldal
kommune
6 I
Forespørsel om utsatt frist - Til uttalelse dispensasjon fra kommuneplanens arealdel fradeling av tomt med hytte - uthus - Midtre
Gauldal 299/1
7 I
Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - fradeling av tomt med hytte - uthus Midtre Gauldal 299/1
8 I
Høringssvar - fradeling av tomt med hytte/uthus gbnr 299/1
9 S
Dispensasjonsbehandling - Dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - fradeling av tomt med
hytte/uthus - gbnr 299/1
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Knut Hermo
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag m.fl.
Kai Børge Amdal m.fl.
Kristine Bye
Sametinget
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Statens vegvesen - Region midt

Vedleggene er markert med fet skrift.
Ingress
Knut Hermo søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av tomt med
eksisterende hytte/uthus på eiendommen gbnr 299/1.

Saksopplysninger
Bakgrunn
Knut Hermo søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av tomt med
eksisterende hytte/uthus på eiendommen gbnr 299/1. Søknaden ble mottatt 13.04.2016.
Beliggenhet
Området ligger i Nekjådalen, sør – øst for Singsås.

Figur 1 Oversiktskart over deler av Midtre Gauldal kommune. Området det søkes dispensasjon er markert med rød pil.

Dagens situasjon/beskrivelse av tiltaket
Tiltakshaver beskriver at:
‘’ Jeg ønsker å fradele en tomt (tidligere gbnr 299/6) ca.
500kvm fra min eiendom gbnr 299/1 i Nekjådalen.
(Ble sammenføyd i 2001) fra M G kommune sin side
er disse husene betegnet som fritidsbolig, og jeg betaler
eiendomsskatt på disse etter vanlig kriterier.
Jeg ønsker å selge denne tomta med påstående
hytte/seterbu og 1 uthus.
Når jeg får fradelt 299/6 vil jeg fortsatt sitte igjen med
299/1 som er ca. 3000 kvm, og fjøset og 1 uthus vil
fortsatt tilhøre eier av 299/1. Dette gir muligheten for
seterdrift i framtiden.
Vatn til tomta gis det rett til å ta på egen eiendom.
299/6 egen brønn.
Veirett til tomta over den allerede eksisterende vei inn på tomta (se kart).

Figur 2 Situasjonskart over tiltaket.
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Videre har min eiendom setervoll på Herjådalen, (Råvollen), som i dag blir brukt til beiting med storfe.’’
Planavklaring
Det omsøkte tiltaket ligger innenfor kommuneplanens arealdel vedtatt 30.04.2010, 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:
‘’Jeg ønsker å selge denne tomta, med påstående hytte/seterbu og 1 uthus. Disse husene blir ikke brukt, etter at
seterdrifta opphørte i 2006. Dette medfører at husene forfaller, og mitt ønske er at noen kan overta å holde dette
vedlike.
Det skulle tilsi at det ikke blir noen stor verdiforringelse av den totale eiendommen, og alle koordinater for
grensepunkter til 299/6 er gitt i jordskiftesak 39/1989.’’
Høring/nabovarsel
Søknaden om dispensasjon er sendt på høring med frist 23.05.2016. Fylkesmannen fikk utsatt frist
til 31.05.2016. Følgende har svart innen tidsfristen:
Lokal skogbruksmyndighet
Arealet som ønskes fradelt ligger ikke innenfor produktiv skogareal, og er samtidig allerede bebygd.
Tiltaket vil derfor ikke komme i konflikt med skogbruket.
Tiltaket er kontrollert på kommunens viltkart, Miljødirektoratets Naturbase og Artsdatabankens
artskart.
På kommunens viltkart ligger arealet innenfor viltområde 5;
Vinterområde for lirype. Helårs område for fjellrype. Hekkeplass for fjellvåk. På myrområder ved Fora er det gjort
observasjoner av trane, myrsnipe, grønnstilk og kvartbekkasin. Deler av området ligger innenfor leveområde for
villrein.
Rådmannen vurderer ikke tiltaket til å forringe viltområdets kvalitet.
I Naturbasen ligger tiltaket innenfor villreinområde, med stor forvaltningsmessig interesse. Siden
tomta allerede er bebygd, og tiltaket gjelder kun en fradeling av eksisterende bygningsmasse vil dette
ikke ha negativ påvirkning på villrein.
I artskart er det ikke registreringer som kommer i konflikt med tiltaket.
Fylkesmannen i Sør – Trøndelag
Fylkesmannen påpeker at omsøkt tiltak ser ut til å ligge innenfor randområdet Regional plan
Forollhogna Villreinområde 2013 – 2025.
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Oversendelsesbrevet er noe uklart i forhold på status på bygningene på omsøkte eiendom. Det går
ikke fram om bygningene er omdisponert fra seterhus til fritidsbolig og således vil få samme bruk
som i dag. Fylkesmannen har med dette, følgende merknader til tiltaket:
Dersom det omsøkte tiltaket gjelder fradeling av eiendom bebygd med seterhus, fraråder
Fylkesmannen at det gis tillatelse til tiltaket. En omdisponering fra seterdrift, også landbruk, til
fritidsbolig vil føre til en annen og utvidet bruk av husene og området rundt. Tiltaket ligger innenfor
randsonen til Forollhogna villreinområde og økt bruk og ferdsel i området vil ha negativ
innvirkning på villreinen.
Dersom det omsøkte tiltaket gjelder en fradeling til uendret bruk, altså at bygningene er
omdisponert til fritidsbolig og tatt i bruk som dette, har Fylkesmannen ingen merknader.
Fylkesmannen fraråder omsøkte tiltak av hensyn til villreinen, dersom det er snakk om en fradeling
og omdisponering av eksisterende seterhus til fritidsbolig. Dersom det kun er snakk om en fradeling
til uendret bruk har Fylkesmannen ingen merknad til tiltaket.
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.
Sametinget
Ingen merknad. Vi kjenner ikke til at det er registrert automatisk fredete samiske kulturminner i det
aktuelle området.
Arbeidet må stanses dersom noen oppdager spor etter eldre aktivitet. Gi umiddelbar beskjed til
Sametinget og fylkeskommunen. Jf. lov 9.juni 1978 nr.50 om kulturminner. Alle samiske
kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda ifølge kml. §4 annet ledd.
Lokal landbruksmyndighet (Har kommet med uttalelse etter fristen 07.06.2016)
Seterbua er registrert som seterhus i matrikkelen med næringskode jordbruk mm. Omsøkt tiltak
gjelder fradeling av eiendom med seterhus.
Seterbua framstår derfor som en del av driftsbygningene under gården som kan gi grunnlag for ny
seterdrift i framtida. Dersom seterbua aksepteres fradelt må det bygges ny bu til dette formålet
dersom det skal reetableres seterdrift.
I og med at seterbua ikke er omdisponert til fritidsbolig og fradelingen gjelder eiendom med
seterhus, frarådes det at det gis tillatelse til tiltaket.
Villreinnemda (Har med bakgrunn i NPM – utvalgets ønske kommet med tilbakemelding til saken
med frist 20.07.2016. Fristen ble utsatt til 27.07.2016).
Nemna rekker ikke vanlig, formell behandling innenfor fristen. Sekretariatet og leder for nemnda
viser derfor til uttalelse fra Fylkesmannen i Sør – Trøndelag og slutter oss til denne.
Forutsetninger som må oppfylles for å kunne gi dispensasjon
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom hensynet til
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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
Både Fylkesmannen i Sør – Trøndelag, den lokale landbruksmyndigheten og Villreinnemda fraråder
at det blir gitt dispensasjon.
Tiltakshaver forteller at husene på eiendommen er betegnet som fritidsbolig. Ut i fra kommunens
kartgrunnlag og dokumenter fra byggesak 116/90 datert 25.10.90 er hovedbygningen på
eiendommen seterhus. Dispensasjonen gjelder derfor en omdisponering fra seterhus til fritidsbolig,
samt fradeling av eiendom. Dette er en fradeling til endret bruk.
Området ligger i Regional plan for villrein og i naturbasen innenfor Forollhogna Villreinområde.
Rådmannen mener det er viktig å ta hensyn til villreinens beiteområde. Rådmannen ser likevel at
mye av dette området i dag er bebygd av seterhus og fritidshus. Tomten som søkes fradelt er
allerede bebygd. Likevel mener rådmannen at tiltaket vil kunne medføre økt bruk og ferdsel i
området, noe som vil ha negativ innvirkning på villreinen.
Rådmannen er negativ til at setervoller omdisponeres til fritidsboliger. Et seterhus er et tiltak som er
i tråd med LNF – formålet. Rådmannen er bekymret for at omdisponering av seterhus til
fritidsboliger kan føre til uønskede hyttefelt rundt omkring i kommunen. Rådmannen er enig i
uttalelsen fra den lokale landbruksmyndighet at seterbua må sees i sammenheng med
driftsbygningene under gården. Om seterdriften ønskes reetableres i framtiden, kan dette føre til at
et nytt seterhus må bygges.
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 avslår dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av
eiendom på ca. 500kvm fra eiendom gbnr 299/1, samt omdisponering fra seterhus til fritidsbolig.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at tiltaket setter
overordnete planer vesentlig til side.

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 13.06.2016
Kjell Arne Vinsnesbakk (BFL) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes til Villreinnemda og Singsås fjellstyre er blitt hørt.
Alternativt forslag enstemmig vedtatt.
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Vedtak
Saken utsettes til Villreinnemda og Singsås fjellstyre er blitt hørt.
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