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

 Møtet avsluttes med befaring på eiendommen gbnr 130/56. Befaringen gjennomføres i
forbindelse med dispensasjonssak ifm endret arealbruk.
Støren, den 04.01.2017
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Høring av forslag om oppheving av vannscooterforskriften
Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag om å oppheve forskrift 21.
juni 2013 nr. 701 om bruk av vannscooter og lignende.
En oppheving av forskriften vil innebære at det ikke lenger finnes en nasjonalt fastsatt
særregulering for bruk av vannscootere, men de generelle reglene for bruk av fartøy vil
fremdeles gjelde for bruk av vannscooter. Forslaget innebærer at kommunene gis ansvaret for
å regulere bruken av vannscootere i sammenheng med regulering av andre fartøy slik at de
lokale interessene blir ivaretatt. Havne- og farvannsloven og motorferdselloven gir
kommunene mulighet til å regulere bruken av vannscootere og øvrige fartøy etter lokale
vurderinger. I høringsnotatet gis det en oversikt over slike bestemmelser og hvilke muligheter
kommunene har til å fastsette lokale forskrifter, blant annet at:





Kommunene har hjemmel i motorferdselloven til å fastsette lokale forskrifter om bruk
av vannscootere i vassdrag og innsjøer der det ikke allerede er forbudt i medhold av
loven.
Kommunene har i den sentrale fartsforskriften hjemmel til å gi lokale forskrifter med
fartsgrenser. Slike forskrifter vil gjelde alle fartøy og kan ikke forskjellsbehandle
vannscootere. Den sentrale fartsforskriften har også generelle krav om aktsomhet,
sikkerhet og hensyn til badende.
Kommunene har hjemmel i havne- og farvannsloven til å begrense bruk av alle fartøy,
herunder fritidsfartøy, i deler av eller hele farvannet av hensyn til fremkommelighet,
trygg ferdsel og forsvarlig bruk, herunder av hensyn til friluftsliv og miljø.

Postadresse
Postboks 8013 Dep
NO-0030 Oslo
postmottak@kld.dep.no

Kontoradresse
Kongens gate 20

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 882

http://www.kld.dep.no/
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Naturforvaltningsavdelingen

Saksbehandler
Ernst Inge Espeland
22 24 58 90

Høringsfristen er 23. mars 2017.
Høringssvar bes sendt inn ved å bruke skjemaet for høringssvar på
https://www.regjeringen.no/id2523612/. Dersom det skulle by på problemer kan høringssvar i
stedet sendes til postmottak@kld.dep.no.
Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova, jf. også miljøinformasjonsloven, og blir
publisert på nettsidene under høringsuttalelser.
Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Høringsinstansene bør vurdere om saken skal
sendes til eventuelle underliggende etater eller tilsluttede virksomheter eller samarbeidende
organisasjoner.
Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser
1. Gjeldende rett og bakgrunn for forslaget
I dag finnes det fartøy med tilnærmet lignende egenskaper som vannscooter, både når det
gjelder fart og støy, som ikke omfattes av vannscooterregelverket, men som kun reguleres av
de alminnelige regler for ferdsel til sjøs. Regjeringen ser ikke behovet for å
forskjellsbehandle vannscooter og andre fritidsfartøy, og har derfor besluttet å sende på høring
et forslag om å oppheve vannscooterforskriften. Dette vil sikre et mer ensartet regelverk som
er mer brukervennlig, samt lettere å håndheve. De alminnelige ferdselsregler til sjøs, som
gjelder for alle fartøy, inneholder tilstrekkelige regler og fullmaktsbestemmelser for å sikre en
fornuftig og trygg bruk av farvannene.
Lov av 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter (småbåtloven) har i § 40 en
særbestemmelse om bruk av vannscootere og liknende mindre fartøy. Paragraf 40 ble sist
endret i 2013, se Prop. 82 L (2012-13). Bestemmelsen har ikke selv regler om bruk av
vannscooter, men den gir hjemmel for departementet (delegert til Klima- og
miljødepartementet) til å gi forskrift med nærmere regler om bruk av vannscooter. Dette er
gjort i den gjeldende forskriften av 21. juni 2013 nr. 701 om bruk av vannscooter og lignende
(heretter kalt vannscooterforskriften). Reglene i forskriften er spesialregler for bruk av
vannscooter som gjelder i tillegg til de generelle reglene om bruk av fartøy i blant annet
havne- og farvannsloven og småbåtloven med forskrifter.
Vannscooterforskriften gjelder for bruk av vannscootere og lignende fartøy i Norges
territorialfarvann og innenlands farvann, herunder elver, kanaler og innsjøer. Forskriften
stiller i § 3 først opp generelle regler om bruk av vannscooter med krav til CE-merking av
vannscooter og krav til aktsom kjøring. Videre gir forskriften i § 4 og 5 hovedreglene om bruk
av vannscooter. Disse reglene går kort sagt ut på at de særskilte restriksjonene for vannscooter
ikke gjelder utenfor forbudsbelter på 400 meter i sjø og 500 meter i ferskvann. I
forbudsbeltene er det tillatt med transportkjøring saktere enn 5 knop og med stø kurs for å
komme seg ut og forbi forbudsbeltene. Transportkjøringen skal i utgangspunktet skje i farled.
All kjøring er uansett forbudt i verneområder, elvestrekninger og innenfor oppmerkede
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badeområder. Med hjemmel i § 6 kan vannscooterkjøring unntaksvis forbys eller begrenses i
områder som ellers er åpne for kjøring. Denne myndigheten er delegert til kommunene. Uten
hinder av forbudene i forskriften, er bruk av vannscooter tillatt i forbindelse med: a. politi-,
rednings- og ambulansetjeneste, samt oppsyns- og tilsynstjeneste etablert med hjemmel i lov,
b. forsvarets øvelser, forflytninger og transporter, c. marinarkeologiske og andre
vitenskapelige undersøkelser, og d. organisert trenings- og konkurransekjøring i regi av
motorsportklubber som er underlagt de bestemmelser og reguleringer som er fastsatt av
Norges Motorsportforbund og Norges Idrettsforbund, på godkjente baner regulert etter planog bygningsloven eller i særlige tilfeller dersom departementet etter søknad gir tillatelse til
det. Avslutningsvis gir forskriften i § 8 regler om tilsyn og straff for brudd på forskriften.
Dagens regelverk ble vedtatt i 2013. Før dette var det i Norge et totalforbud mot
vannscooterkjøring hvor kommunene hadde en begrenset adgang lokalt til å åpne opp
områder for vannscooterkjøring. Svært få områder ble åpnet. EFTAs overvåkningsorgan,
ESA, hadde innvendinger mot dette regelverket, og mente at de norske reglene var
uforholdsmessig strenge sett i forhold til de interessene regelverket skulle beskytte. ESA har
ikke hatt innvendinger mot det gjeldende regelverket fra 2013. En nærmere omtale av disse
problemstillingene finnes i Prop. 82 L (2012-13).
Som forutsatt ved lovendringen i 2013, gjennomførte Vista analyse mfl. en evaluering av
vannscooterregelverket høsten 2014, se Rapport nr. 2014/49 fra Vista Analyse AS. Formålet
med evalueringen har vært å vurdere om regelverket fungerer etter sin hensikt, og Vista
Analyse har sett nærmere på tre temaer: miljø, sikkerhet og kontroll. Rapporten konkluderer
med at regelverket ivaretar hensynet til natur og friluftsinteresser. Videre konkluderes det med
at regelverket ikke ivaretar de sikkerhetsmessige sidene ved bruk av vannscooter godt nok, og
at regelverket ikke er utformet slik at det er mulig å håndheve og kontrollere. Til slutt
konkluderer rapporten med at brukere og publikum opplever at regelverket er vanskelig å
anvende i praksis. Kystverket og Sjøfartsdirektoratet ble invitert til å komme med synspunkter
på evalueringen og evt. foreslå endringer, samt formidle erfaringer med regelverket.
Våren 2015 ga Miljødirektoratet en faglig anbefaling til KLD om hvordan rapporten fra Vista
Analyse bør følges opp. I sin tilråding til departementet 20. mars 2015 anbefaler
Miljødirektoratet at hovedprinsippene i dagens regelverk videreføres, og at det foreløpig ikke
gjøres endringer i reglene om forbudsområder. Direktoratet mener at det av sikkerhetsmessige
grunner kan vurderes om fartsbegrensningen på 5 knop for transportkjøring i
forbudsområdene kan oppheves og harmoniseres med hva som gjelder for småbåter generelt.
Videre mener Miljødirektoratet det bør vurderes å innføre registreringsplikt for vannscootere.
Miljødirektoratet foreslår også informasjons- og holdningskampanjer, og at berørte
direktorater har jevnlige erfaringsutvekslinger.
I brev av 5. mars 2015 mener Kystverket det kan hevdes at bestemmelsene om forbudssoner,
isolert sett med hensyn til sikkerheten og fremkommeligheten i farvannet, innebærer en
forskjellsbehandling av vannscooter i forhold til andre fartøy.
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Sjøfartsdirektoratet påpeker i sin tilrådning av 2. mars 2015 at når hovedbruken av
vannscooter må skje minst 400 meter fra land, vil det flere steder bety at lovlig bruk bare kan
skje i områder med bølgehøyde som overgår det fartøyet er konstruert for. Videre uttrykker
Sjøfartsdirektoratet bekymring for fartsbegrensningen på 5 knop for vannscootere ved
transportkjøring i forbudssonen. Direktoratet mener at det fort vil kunne oppstå farlige
situasjoner for både vannscooterføreren og annen trafikk hvis en vannscooter må holde lavere
fart i en farled enn det som gjelder øvrig trafikk. Sjøfartsdirektoratet mener at de øvrige
begrensninger tilknyttet transportkjøringen, som forbudet om sikksakk-kjøring og hopping,
ivaretar hensikten med regelen slik at en egen fartsbegrensning for vannscooter ikke er
nødvendig.
2. Klima- og miljødepartementets forslag
Klima- og miljødepartementet foreslår å oppheve forskrift av 21. juni 2013 nr. 701 om bruk
av vannscooter og lignende. Opphevingen medfører at den sentrale særreguleringen om bruk
av vannscooter faller bort, mens de generelle reglene om fartøy i blant annet havne- og
farvannsloven og småbåtloven fremdeles vil gjelde for bruk av vannscooter.
Klima- og miljødepartementet viser til at det i regjeringens politiske plattform (Sundvoldenplattformen) er uttrykt at regjeringen vil fjerne unødvendige og særnorske forbud og påbud,
herunder forbud mot vannscooter.
Ulempene som kan oppstå ved bruk av vannscootere, kan variere mye mellom ulike
landsdeler, særlig når det gjelder ulemper for friluftsliv langs kysten. Landskapet er svært
ulikt, det varierer hvor tett hus og hytter ligger og hvor mye sjø- og landområdene blir brukt
til andre fritidsaktiviteter. Disse og andre faktorer gjør at bruk av vannscootere skaper få
konflikter i noen områder, mens det i andre områder kan være klare konflikter mellom bruk
av vannscootere og andre interesser. Disse ulikhetene mener departementet taler for at
kommunene gis ansvaret for å regulere bruken av vannscootere i sammenheng med regulering
av andre fartøy slik at de lokale interessene blir ivaretatt. Som det blir redegjort for nedenfor,
gir havne- og farvannsloven og motorferdselloven kommunene mulighet til å regulere bruken
av vannscootere og øvrige fartøy etter lokale vurderinger.
Grunnloven § 112 pålegger myndighetene å iverksette tiltak for å ivareta miljøet. Første ledd
anviser myndighetenes plikt til å sikre bærekraftig bruk og vern av natur. Departementet går
ikke nærmere inn på dette, og viser til den nylig behandlede meldingen til Stortinget, Natur
for livet – Norsk handlingsplan for naturmangfold (Meld. St. 14 (2015-2016)). Annet ledd gir
borgerne rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og
iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har til et miljø som sikrer helse
og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Parallellen til dette er
naturmangfoldloven § 8, som pålegger myndighetene å ha kunnskap om både naturmangfold
og effekten av planlagte tiltak som påvirker naturmangfoldet. En oppheving av
vannscooterforskriften vil medføre at forbudssonene langs land hvor vannscootere hittil ikke
har kunnet kjøre fritt, fjernes. Det er grunn til å tro at en slik liberalisering vil føre til økt
vannscootertrafikk. Dette vil sannsynligvis øke potensialet for konflikter mellom
vannscootere og andre interessegrupper slik som hyttefolk og fastboende, båtfolk og andre
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utøvere av friluftsliv. Økt bruk av vannscooter antas også å kunne medføre visse negative
effekter på natur, se Vista Analyse sin rapport om dette. Hvorvidt slike konflikter mellom
ulike interesser eller uheldige følger for natur oppstår, vil i et langstrakt og variert land som
Norge i stor grad bero på lokale forhold. Dette antar departementet at kommunen har bedre
oversikt over enn sentrale myndigheter. Forslaget legger opp til at kommunene bruker noe
ressurser på å kartlegge og avveie ulike hensyn, og at de kan vurdere å ta i bruk mulighetene
som havne- og farvannsloven og motorferdselloven gir til lokal regulering.
Etter departementets vurdering er det på bakgrunn av rapporten fra Vista Analyse liten grunn
til å anta at endringene vil medføre alvorlig eller irreversibel skade på arter, naturtyper eller
økosystem, jf. naturmangfoldloven §§ 8 og 9. Det vil imidlertid påhvile kommunene plikt til å
vurdere den samlede belastning lokalt, slik at det ikke oppstår risiko for slik skade, jf.
naturmangfoldloven § 10 (samlet belastning) og § 12 (miljøforsvarlig lokalisering).
Tilsvarende vil kommunene i tråd med Grunnloven § 112 og med dette forslaget få plikt til å
lokalt iverksette tiltak som ivaretar befolkningens rett til "et miljø som sikrer helsen". Dette
kan innebære å finne et alternativt område for bruk av vannscooter, som i tråd med
naturmangfoldloven § 11 (miljøforringer betaler) kan medføre enkelte ulemper for brukere av
vannscooter. Departementet legger til grunn at kommunene med sin kunnskap om lokale
forhold og erfaring med arealforvaltning etter plan- og bygningsloven vil finne løsninger som
i nødvendig grad avveier ulike behov, og som ivaretar de krav Grunnloven og
naturmangfoldloven stiller.
Klima- og miljødepartementet mener at rapporten fra Vista Analyse samt tilrådningene fra
direktoratene viser at det er klare utfordringer med dagens regelverk. Disse utfordringene kan
løses på ulike måter, og departementet har vurdert forskjellige alternativer. Når
departementet nå foreslår å oppheve det sentrale regelverket om bruk av vannscooter, er det
begrunnet i at reguleringen bør tilpasses de lokale forholdene, og departementet mener derfor
at kommunene bør avgjøre hvilke begrensninger som eventuelt skal fastsettes.
3. Regler om bruk av vannscooter etter oppheving av vannscooterforskriften
Dersom særreguleringen for bruk av vannscootere oppheves, vil kjøring med vannscooter
reguleres av de alminnelige reglene om fartøy. Nedenfor følger en oversikt over de viktigste
reglene for fartøy. I tillegg kan ferdsel med fartøy være begrenset i konkrete områder slik som
områder som er vernet etter naturmangfoldloven, områder i tilknytning til akvakulturanlegg
m.m.
Motorferdselloven
Lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag inneholder regler for
motoriserte fartøy som ferdes i innsjøer, bekker og åpne og islagte elver. Motorferdsellovens
begrep "motorfartøy" inkluderer motoriserte fritidsfartøy og vannscootere.
Etter lovens § 4 tredje ledd er ferdsel med motorfartøy som utgangspunkt tillatt på innsjøer
som er 2 kvadratkilometer eller større, på elvestrekninger, og på innsjøer mindre enn 2
kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag. Kommunen kan
imidlertid bestemme at ferdsel helt eller delvis ikke skal være tillatt i disse områdene.
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Kommunen kan begrense ferdselen til deler av en elvestrekning eller innsjø eller bare tillate
ferdsel for visse båttyper, båter med begrenset hastighet eller motorstørrelse, til bestemte
formål, til bestemt tid mv. Det kan f.eks. settes forbud mot bruk av vannscootere. Etter lovens
§ 5 første ledd bokstav b kan kommunestyret gi forskrift om adgang til bruk av motorfartøy
på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer når det foreligger særlige grunner. Dette er en
adgang som bare skal brukes i spesielle tilfeller, f.eks. for nødvendig transport til hoteller,
turiststasjoner og hytter som ligger slik til at de er avhengig av båt for å komme frem til de
ordinære kommunikasjonsmidler. I forskriften kan det inntas bestemmelser om begrensning
av hastighet, motorstørrelse mv.
I § 8 i motorferdselloven sies det generelt at motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå
aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.
Motorferdselloven har egne regler om kontroll og straff.
Mer informasjon om reglene i motorferdselloven finnes på www.miljøkommune.no og
www.miljødirektoratet.no.
Havne- og farvannsloven
Lov av 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) gir det juridiske
rammeverket for regulering av, og tilrettelegging for, sikker sjøverts ferdsel i farvannet.
Havne- og farvannsloven § 2 regulerer lovens geografiske virkeområde. Loven gjelder i
utgangspunktet "her i riket, herunder i territorialfarvannet og indre farvann. For elver og
innsjøer gjelder loven likevel bare så langt de er farbare med fartøy fra sjøen. Departementet
kan i forskrift gi loven en videre anvendelse for elver og innsjøer enn det som følger av annet
punktum", se nærmere nedenfor.
Havne- og farvannsloven § 4 definerer fartøy som "enhver flytende innretning som kan brukes
som transportmiddel, fremkomstmiddel, løfteinnretning, oppholdssted, produksjonssted eller
lagersted, herunder undervannsfartøyer av enhver art". Denne definisjonen omfatter således
også vannscootere, slik at havne- og farvannslovens regler og forskrifter fastsatt med hjemmel
i loven gjelder ferdsel med vannscooter på lik linje med andre fartøy.
Havne- og farvannsloven kap. 2 angir fordelingen av forvaltningsansvar og myndighet
mellom stat og kommune. Hovedregelen er at forvaltningsansvaret og myndigheten etter
loven tilligger departementet, med mindre noe annet er bestemt, jf. § 7. Kommunene har i
hht. § 9 ansvar innenfor det området hvor kommunen har planmyndighet etter plan- og
bygningsloven, dvs. til en nautisk mil utenfor grunnlinjen (kommunenes sjøområde). Derimot
tilligger det departementet ansvar og myndighet for hovedleder og bileder, selv om disse
ligger i kommunenes sjøområde. Flere av lovens bestemmelser som legger myndighet til
departementet er delegert til Kystverket.
Særlig om regulering av fart
Kommunene har i dag hjemmel til å gi lokale fartsforskrifter med hjemmel i forskrift av 15.
desember 2009 nr. 1546 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø (den sentrale

Side 6

10

fartsforskriften). Denne forskriften er hjemlet i havne- og farvannsloven § 13 og gjelder i
utgangspunktet i havner, farvann, elver og innsjøer som er farbare med fartøy fra sjøen. I
denne sammenheng vises det også til forskrift av 15. desember 2009 nr. 1549 om anvendelse
av havne- og farvannsloven for elv og innsjøer som ikke er farbare med fartøy fra sjøen.
Denne forskriften gir fartsforskrifter og forbud mot ferdsel innenfor oppmerkede badeområder
som er fastsatt med hjemmel i havne- og farvannsloven § 13 anvendelse også i elver og
innsjøer som ikke er farbare med fartøy fra sjøen. Med andre ord kan kommunene i dag gi
lokale fartsforskrifter i havner og farvann, samt for elver og innsjøer uansett om de er farbare
med fartøy fra sjøen eller ikke.
Slike fartsbegrensninger kan gis både for deler av eller hele kommunens sjøområde. Både den
sentrale fartsforskriften og lokale forskrifter om fartsbegrensning gjelder for alle typer fartøy,
herunder vannscootere. Unntak fra forskrifter om fart er uttømmende angitt i den sentrale
fartsforskriften § 6. Dette medfører at det ikke er anledning til å gi forskrift om
fartsbegrensning som bare gjelder for en fartøytype.
Lokale fartsforskrifter som fastsettes av kommunene skal godkjennes av Kystverket før de gis
virkning. Det er ikke fastsatt en felles nasjonal fartsgrense, men den sentrale fartsforskriften
inneholder en generell aktsomhetsplikt om at fartøyer skal utvise forsiktighet og avpasse
farten etter forholdene, samt ta hensyn til bl.a. badende, andre fartøy, strandlinjer etc. Videre
er det forbudt å gå i større fart enn 5 knop innenfor en radius av 50 meter fra steder hvor
bading pågår. Dette regelverket gjelder også for vannscootere.
Særlig om bruk av farvannet
Legalitetsprinsippet innebærer at reguleringer som innskrenker den frie ferdselen til sjøs må
ha hjemmel i lov. Havne- og farvannsloven kap. 3 om bruk av farvannet inneholder
bestemmelser knyttet til reguleringer ved bruk av farvannet. Det vises her til lovens § 14 som
gir hjemmel til å regulere orden i og bruk av farvannet til både departement og kommune, jf.
passusen "myndigheten etter loven", jf. lovens ansvars- og myndighetsfordeling fastsatt i kap.
2. Dette betyr at kommunene i dag har hjemmel til å forskriftsfeste begrensninger i bruk av
farvannet når "hensynet til fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning
av farvannet krever det". Slike begrensninger kan, på samme måte som fartsbegrensninger,
gis for avgrensete deler av kommunens sjøområde. Videre kan slike begrensninger gjelde for
konkrete aktiviteter, som f.eks. dykking, landing med luftfartøy eller annet. Kommunene har
således allerede i dag et rettslig grunnlag for å kunne regulere orden i og bruk av farvannet i
kommunens sjøområde, elver og innsjøer, så lenge disse er "farbare med fartøy fra sjøen" I
havne- og farvannsloven § 42 har kommunen en tilsvarende hjemmel til å gi forskrift om
orden i og bruk av havn når hensynet til effektiv og sikker havnevirksomhet krever det.
I lovens forarbeider (Ot. prp. nr. 75 (2007-2008)) fremgår på s. 158 følgende:
"Det kan således gis regler om bruken av farvannet og om orden og oppførsel i
farvannet. Som eksempel kan nevnes regler om plassering av bøyer og andre
fortøyningsinnretninger, oppankring, dumpeplasser, isbryting mv, flytting eller sikring
av fartøyer og andre gjenstander, arrangementer, varsel om skader, dykkerarbeid,
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passering av broer og kanaler, bruk av eller forbud mot seilbrett, luftfartøyer eller
visse typer motorisert ferdsel og regler om opplag.
….
Ordensforskriftene vil følgelig kunne sette forbud mot ulike aktiviteter som kan ha
betydning for sikkerheten eller fremkommeligheten i farvannet.
…..
Det er nødvendig å avgrense kommunenes myndighet mot andre hjemler i loven, jf.
reservasjonen "hvis ikke annet er bestemt i eller i medhold av loven". Adgangen til å
gi ordensforskrifter i farvannet må avgrenses mot statens myndighet til å gi
trafikkreguleringer i medhold av § 13".
Med hjemmel i havne- og farvannsloven § 14 annet ledd har departementet gitt forskrift om
adgangen til å fastsette forskrifter i medhold av bestemmelsens første ledd. Det vises her til
forskrift av 2. november 2012 nr. 1040 om bruk av mal og godkjennelse av kommunale
forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner (ordensforskriften). Det er i dag valgfritt
for kommunene om de ønsker å fastsette ordensforskrift, men dersom slik forskrift fastsettes
må det benyttes en obligatorisk mal som følger som vedlegg til ordensforskriften. For
kommuner som allerede har ordensforskrift, er det satt en overgangsperiode på tre år for å
endre eksisterende ordensforskrifter i samsvar med den nye forskriften. Endringen må være
foretatt innen 1. januar 2017.
Det følger av § 3 første ledd i ordensforskriften at en kommune som utgangspunkt selv kan
fastsette sin lokale ordensforskrift uten godkjenning av Kystverket. Dersom en kommune
ønsker å ta inn andre reguleringer enn de som er fastlagt i malen, skal imidlertid forskriften
godkjennes av Kystverket før forskriften kan gis virkning.
Ordensforskriften har i dag ikke egen bestemmelse for å regulere bruk av fritidsfartøy, slik
som den f.eks har for start og landing med luftfartøy, dykking mv. For å tydeliggjøre at det
kan fastsettes lokale bestemmelser om dette foreslås det at forskriftsmalen tilføyes en
bestemmelse om slik bruk, jf. vedlagte endringsforslag. Dette vil også innebære at det ikke
kreves sentral godkjenning fra Kystverket for denne type lokale reguleringer.

Hensyn som kan vektlegges ved fastsetting av fartsforskrift og ordensforskrift
Når det gjelder hvilke hensyn/momenter som kan vektlegges når det gis reguleringer knyttet
til fart og orden i og bruk av farvannet med hjemmel i havne- og farvannsloven §§ 13 og 14,
må dette, i tillegg til det som fremgår av hjemmelsbestemmelsene selv, vurderes i samsvar
med lovens formålsbestemmelse i § 1 første ledd som lyder som følger:
"Loven skal legge til rette for god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk
av forvaltning av farvannet i samsvar med allmenne hensyn og hensynet til fiskeriene
og andre næringer".
I Ot. prp. nr. 75 (2008-2008) side 149 om merknader til de enkelte paragrafer sies følgende
om § 1:
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"Etter første ledd er et av hovedformålene med loven å legge til rette for «god
fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet i
samsvar med allmenne hensyn og hensynet til fiskeriene og andre næringer».
Målsetningen om «trygg ferdsel» sikter først og fremst til at ferdsel i farvannet
innenfor lovens geografiske virkeområde skal være sikker for fartøyer og andre som
bruker eller oppholder seg i farvannet. Grunnstøtinger, kollisjoner og andre
sjøulykker kan bl.a. medføre tap av menneskeliv eller akutt forurensning med skade på
miljø og eiendom som følge.
«God fremkommelighet» innebærer en målsetning om at det skal legges til rette for
uhindret og trygg ferdsel. Utbedring av farledene for å sikre at disse har en
tilstrekkelig bredde, dybde, seilingshøyde og oppmerking tilpasset trafikkomfang og type er sentrale virkemidler for å nå dette målet. I loven vil særlig kapittel 4 om
tillatelser til tiltak være viktig for å nå dette målet.
Loven skal videre legge til rette for «forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet».
Loven er dermed også et redskap som legger grunnlaget for avveininger av ulike
brukerinteresser i kystsonen. For eksempel er det i § 29 gitt bestemmelser om at
myndighetene etter loven kan tillate tiltak iverksatt selv om de kan føre til vesentlig
ulempe for annen bruk og utnytting av farvann, mot at tiltakshaver pålegges visse
kompensasjons- eller erstatningsordninger.
God fremkommelighet og annen forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet er av
vesentlig betydning for havnevirksomhet, for verdiskapingen i næringslivet ellers, og
for mer generelle samfunnshensyn som for eksempel fritidsfiske og friluftsliv".
Havne- og farvannslovens hovedformål er å sikre at farvannet er trygt og fremkommelig for
fartøy og andre som bruker farvannet. Omtalen av friluftsliv i Ot. prp. nr. 75 (2008-2008)
ovenfor, er tolket som at friluftsliv på landsiden kan tillegges vekt ved fastsettelse av
reguleringer etter loven.
Lovens formålsbestemmelse omtaler også "allmenne hensyn" som et forhold som skal
vektlegges. Av forarbeidene Ot. prp. nr. 75 (2007-2008) s. 33 og 34 fremgår det at
miljøhensyn er omfattet av begrepet "allmenne hensyn". Det kan imidlertid stilles spørsmål
om også f.eks. støyforurensning fra aktivitet på sjøen som oppfattes som sjenerende for
landsiden, kan sies å være miljøhensyn som skal hensyntas ved utøvelse av myndighet etter
havne- og farvannsloven. I forarbeidene fremgår det at "loven er ….. også et redskap som
legger grunnlaget for avveininger av ulike brukerinteresser i kystsonen". "Kystsonen" må i
denne sammenheng forstås som en sone som omfatter de sjø- og landområder som står i
innbyrdes direkte samspill bruksmessig, slik at det vil kunne være forsvarlig å gi virkninger
for landsiden vekt ved utøvelse av offentlig myndighet etter havne- og farvannsloven. Det må
foretas en avveining av de ulike hensyn og interesser som skal ivaretas ved fastsettelse av
eventuelle begrensninger i bruken av farvannet. Interessen knyttet til bruk av farvannet, må
vektes mot de interesser som gjør seg gjeldende på landsiden som f.eks. interessen i å ivareta
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et godt friluftstilbud eller hensynet til fastboende og hyttebeboere i kystsonen når det gjelder
for eksempel sjenerende støy fra fartøy. I denne vurderingen vil det være avgjørende at en
regulering av bruken av fartøy vil bidra til å redusere for eksempel støyulempene, og at en slik
regulering står i et rimelig forhold til de byrdene brukergruppen i farvannet påføres. Dette må
vurderes konkret knyttet til et aktuelt farvann i den enkelte kommune, og det er opp til den
enkelte kommune å innføre en regulering av bruk av farvannet i tråd med rammene i havneog farvannsloven.
Kommunene kan etter dette regulere bruk av vannscooter på flere måter innenfor de rettslige
rammene som er angitt over. Det kan fastsettes lokal forskrift om fartsbegrensning bl.a. av
hensyn til virkningene av sjøtrafikken for landsiden slik som det fremkommer ovenfor. Dette
kan typisk være aktuelt i skjermede innaskjærsmiljøer med høy attraksjonsverdi for
rekreasjon, opphold, fortøyning og friluftsliv o.l., men også generelt av hensyn til områder
med hyttebebyggelse der hensynet til å unngå fare for liv og helse ved opphold i strandsonen
eller for å unngå forstyrrende støy kan tilsi at farten må begrenses. Slike fartsforskrifter kan
som nevnt ikke begrenses til bare å gjelde for vannscootere, men vil gjelde for alle fartøy.
Kommunene kan videre fastsette forskrift om orden i og bruk av farvannet der det kan gis
særlige regler om bruk av vannscooter og andre fritidsfartøy. Forskriftsmalen for slike lokale
ordensforskrifter er som nevnt ovenfor foreslått endret slik at denne type bestemmelser ikke
krever sentral godkjenning fra Kystverket. Eksempler på regulering av bruk av fritidsfartøy,
herunder vannscooter, kan være forbud mot bruk i bestemte områder, f.eks. i tett trafikkerte
områder for å unngå fare for ulykker, av hensyn til støy i f.eks. trange sund, bukter og viker
med hyttebebyggelse eller som er særlig attraktive for friluftsliv. Bruk av fritidsfartøy kan
også begrenses til en nærmere fastsatt avstand fra land av hensyn til støy, fare for sammenstøt,
konflikt med badende o.l. Prinsippene som er nedfelt i naturmangfoldloven kapittel II skal
legges til grunn som retningslinjer ved fastsetting av slik regulering.
Kommunens adgang til å fastsette både forskrift om fartsbegrensning og ordensforskrift gir
tilsammen utstrakte muligheter for å regulere bruk av fritidsfartøy, herunder vannscooter, etter
havne- og farvannsloven.
Småbåtloven
Lov av 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter (småbåtloven) inneholder blant annet krav
til småbåter og fritidsbåter. Krav til fritidsbåter og utrustningen av disse fremgår av kap. 3 i
loven. Lovens krav til småbåter og fritidsbåter gjelder også for vannscootere. Videre gir loven
krav til førere og til bruk av fritidsbåt. Lovens regler utfylles her av forskrift av 3. mars 2009
nr. 259 om krav til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt, og forskrift av 1.
desember 1975 nr. 5 om forebygging av sammenstøt på sjøen (sjøveisreglene).
Departementet har i samråd med Samferdselsdepartementet og Nærings- og
fiskeridepartementet vurdert at forskrift 24. februar 1983 nr. 624 om begrenset fart ved
passering av badende og om forbud mot ferdsel m.v. innenfor oppmerkede badeområder bør
oppheves. Forskriftens bestemmelser er tatt inn i den sentrale fartsforskriften.
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4. Økonomiske og administrative konsekvenser
Det brukes i dag få midler til administrasjon av vannscooterregelverket, og en oppheving vil
således ikke frigi nevneverdig med ressurser. Kommunene har allerede i dag hjemmel i
havne- og farvannsloven og motorferdselloven til å gi lokale reguleringer om bruk av farvann
og fartøy. Kommuner som jobber for å begrense konflikter mellom vannscootere og andre
brukergrupper, kan måtte øke ressursbruken. Departementet mener at disse kostnadene må
dekkes av kommunen innenfor de til enhver tid gjeldende budsjettrammer.
Det gjeldende regelverket om bruk av vannscooter, gir klare begrensninger for
vannscooterbruken. Det er derfor grunn til å mene at en oppheving av vannscooterforskriften
vil føre til at flere vil bruke vannscooter. Dette kan kreve noe økte ressurser til kontroll og
håndheving. Hvorvidt flere vannscootere vil føre til flere ulykker er noe usikkert. Det finnes
ingen statistikk i Norge som viser når vannscootere har vært involvert i ulykker. Statistikk fra
den amerikanske kystvakten kan tyde på at vannscootere er overrepresentert i
ulykkesstatistikken, se 2015 Recreational Boating Statistics U.S. Coast Guard og U.S.
Department of Homeland Security. Ved ulykker oppstår det kostnader for samfunnet. Slike
ulykkeskostnader omfatter bl.a. medisinske, materielle og administrative kostnader og
produksjonsbortfall. Kostnaden ved et dødsfall er av Transportøkonomisk institutt beregnet til
30 220 000 kroner, og kostnaden for en hardt skadet er beregnet til 10 590 000 kroner, se TØI
rapport 1053/2010. Departementet legger til grunn at endringen i regelverket vil gi økt salg av
vannscootere, og økt bruk av vannscootere. Dette vil trolig innebære at man får noe økt
ulykkesforekomst, og således noe økte kostnader for samfunnet knyttet til disse. Det er
imidlertid vanskelig å gi et presist anslag. Det er ikke forventet at opphevingen av
vannscooterforskriften vil gi et vesentlige endringer i behovet for veiledning og kontroll.
5. Forslag
Departementet foreslår forskrift om oppheving av forskrift 21. juni 2013 nr. 701 om bruk av
vannscooter og lignende, med ikrafttredelse 1. mai 2017. Departementet foreslår videre
endring i forskrift 2. november 2012 om bruk av mal og godkjennelse av kommunale
forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner, jf. vedlegg.
Med hilsen

Øivind Dannevig (e.f.)
avdelingsdirektør

Ernst Inge Espeland
seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.

Vedlegg: Utkast til forskrift om endring av forskrift av 2. november 2012 nr. 1040 om bruk av
mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner
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Adresseliste
Agdenes kommune
Akershus fylkeskommune
Alstahaug kommune
Alta kommune
Alvdal kommune
Andebu kommune
Andøy kommune
Arbeids- og
sosialdepartementet
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

Rådhuset
Postboks 1200
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

Sætremarka 2
Bruhagen
Kong Bels veg 20
Postboks 44
Rådhuset
Rådhuset
Postboks 401

1798
4809
1372
1801
6988
5323
4525
6480
6690
5741
1940
4809
5392
5943
6530
6899
8546
9050
3970
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

Postboks 25
Skaland
Postboks 7700
Torget 4
Rådhuset
Postboks 115
Postboks 17
Rådhuset
Postboks 319
Boknatunvegen 13
Postboks 104
Rådhuset

8118
9385
5020
9980
7980
4795
4389
7160
8001
5561
6721
8905

MOLDJORD
SKALAND
BERGEN
BERLEVÅG
TERRÅK
BIRKELAND
VIKESÅ
BJUGN
BODØ
BOKN
SVELGEN
BRØNNØYSUND

Serviceboks 650
Postboks 353
Postboks C
Boks 174
Postboks 323
Rådhuset

Rådhusveien 3
Postboks 788 Stoa
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Adresseliste
Buskerud fylkeskommune
Bygland kommune
Bykle kommune
Bærum kommune
Bø kommune
Bø kommune
Bømlo kommune
Båtsfjord kommune
Den Norske Turistforening
Oslo og omegn Den Norske
Turistforening
Direktoratet for forvaltning og
IKT
Direktoratet for
samfunnssikkerhet og
beredskap
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
Fiskebåtredernes Forbund
Fiskeridirektoratet

Fylkeshuset

Postboks 610
Youngstorget 1

3020
4745
4754
1304
3833
8475
5430
9991
0181

DRAMMEN
BYGLAND
BYKLE
SANDVIKA
BØ I TELEMARK
STRAUMSJØEN
BREMNES
BÅTSFJORD
OSLO

Postboks 7 Sentrum

0101

OSLO

Postboks 8115 Dep

0032

OSLO

Postboks 2014

3103

TØNSBERG

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
6001
5804

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
ÅLESUND
BERGEN

Postboks 83
Rådhuset

Engene 1
Gudbrandsveien 7
Dyrøytunet 1
Rådhusvegen 11
Simadalsvegen 1
Ordfører Voldensvei
Postboks 94
Rådhusgata 1
Postboks 580
Storgt 18
Prestegårdsvn. 4
Postboks 54
Postboks 43
Evjemoen
Postboks 100
Postboks 93
Postboks 100
Postboks 8008 Dep
Fylkeshuset
Postboks 67 Sentrum
Postboks 185 Sentrum
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Adresseliste
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
Framtiden i Våre Hender
Fredrikstad kommune
Friluftsrådenes Landsforbund
Frogn kommune
Froland Kommune
Frosta kommune
Fræna kommune
Frøya kommune
Fusa kommune
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

Postboks 83
Postboks 54
Postboks 184
Rådhuset
Postboks 24
Kirkegaten 50

Postboks 152
Postboks 24
Postboks 1604
Statens Hus
Postboks 4034, Statens Hus
Postboks 7310

5418
6961
5342
8380
7770
4400
3623
6900
3539
2580
4110
0032
7856
0177
1602
1338
1440
4820
7633
6440
7261
5649
3007
9815
2306
5020

FITJAR
DALE I SUNNFJORD
STRAUME
RAMBERG
FLATANGER
FLEKKEFJORD
LAMPELAND
FLORØ
FLÅ
FOLLDAL
FORSAND
OSLO
JØA
OSLO
FREDRIKSTAD
SANDVIKA
DRØBAK
FROLAND
FROSTA
ELNESVÅGEN
SISTRANDA
EIKELANDSOSEN
DRAMMEN
VADSØ
HAMAR
BERGEN

Fylkeshuset

6404

MOLDE

Moloveien 10

8002

BODØ

Postboks 2600

7734

STEINKJER

Postboks 987

2626

LILLEHAMMER

Postboks 8111 Dep

0032

OSLO

Postboks 59, Statens Hus

4001

STAVANGER

Njøsavegen 2

6863

LEIKANGER

Postboks 4710 Sluppen
Postboks 2603
Postboks 6105
Postboks 2076
Postboks 325

7468
3702
9291
3103
1502
3870
6802

TRONDHEIM
SKIEN
TROMSØ
TØNSBERG
MOSS
FYRESDAL
FØRDE

Postboks 13
Nyberg
Postboks 8126 Dep
Fredensborgveien 24 G
Postboks 1405
Eyvind Lyches vei 23 B
Postboks 10
Osedalen
Alstad

Postboks 338
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Adresseliste
Gamvik kommune

Postboks 174

Gaular kommune

6973

Gausdal kommune
Gildeskål kommune
Giske kommune
Gjemnes kommune
Gjerdrum kommune
Gjerstad kommune
Gjesdal kommune
Gjøvik kommune
Gloppen kommune
Gol kommune
Gran kommune
Grane kommune
Granvin herad
Gratangen kommune
Greenpeace
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
Helsedirektoratet
Hemne kommune
Hemnes kommune
Hemsedal kommune
Herøy kommune
Hitra kommune
Hjartdal kommune

Hareid rådhus
Postmottak
Fjellvn 6
O.T. Olsens vei 3 A
Postboks 2160
Fylkeshuset

2651
8138
6050
6631
2024
4980
4330
2810
6823
3550
2770
8680
5733
9470
0130
4898
7870
2260
5966
8452
1751
6683
2306
8294
9616
6270
6060
9479
9593
8690
5504
2325

MEHAMN
SANDE I
SUNNFJORD
ØSTRE GAUSDAL
INNDYR
VALDERØY
BATNFJORDSØRA
GJERDRUM
GJERSTAD
ÅLGÅRD
GJØVIK
SANDANE
GOL
JAREN
TROFORS
GRANVIN
GRATANGEN
OSLO
GRIMSTAD
GRONG
KIRKENÆR
EIVINDVIK
Storkmarknes
HALDEN
VÅGLAND
HAMAR
HAMARØY
HAMMERFEST
BRATTVÅG
HAREID
HARSTAD
BREIVIKBOTN
HATTFJELLDAL
HAUGESUND
HAMAR

Postboks 8011 Dep

0030

OSLO

Postboks 7000
Trondheimsven. 1
Sentrumsveien 1

0130
7200
8646
3560
6099
7240
3692

OSLO
KYRKSÆTERØRA
KORGEN
HEMSEDAL
FOSNAVÅG
HITRA
SAULAND

Postboks 54
Rådhuset
Kommunehuset
Postboks 10
Rettedalen 1, Storahuset
Serviceboks
Gamlevegen 4
Rådhusvegen 39
Postboks 13
Postboks 6803 St Olavsplass
Serviceboks 503
Postboks 162

Rådhuset
Postboks 150
Postboks 4063
Oppeid
Postboks 1224 K

Postboks 274
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9770

Adresseliste
Hjelmeland kommune
Hobøl kommune
Hof kommune
Hol kommune
Hole kommune
Holmestrand kommune
Holtålen kommune
Hordaland fylkeskommune
Hornindal kommune
Horten kommune
Hovedorganisasjonen Virke
Hovedredningssentralen SørNorge
Hurdal kommune
Hurum kommune
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
Klæbu kommune
Kommunal- og
moderniseringsdepartementet
Kommunesektorens
organisasjon
Kongelig norsk seilforening
Kongsberg kommune
Kongsvinger kommune
Konkurransetilsynet
Kragerø kommune

Kommunehuset

Postboks 7900
Postboks 24
Postboks 10
Postboks 2900 Solli

4130
1827
3090
3576
3530
3081
7380
5020
6761
3191
0230

HJELMELAND
HOBØL
HOF
HOL
RØYSE
HOLMESTRAND
ÅLEN
BERGEN
HORNINDAL
HORTEN
OSLO

Flyplassveien 190

4050

SOLA

Rådhuset
Øvre Skoledalen 12

2090
3490
1680
6957
4595
6991
7977
4368
9450
7670
4724
3521
5627

HURDAL
KLOKKARSTUA
SKJÆRHALLEN
HYLLESTAD
TINGVATN
HØYANGER
HØYLANDET
VARHAUG
HAMNVIK
INDERØY
IVELAND
JEVNAKER
JONDAL

0030

OSLO

Rådhuset
Bredbuktnesveien 6
Postboks 25
Postboks 200

6843
9730
9130
4250
9520
4358
7541

SKEI I JØLSTER
KARASJOK
HANSNES
KOPERVIK
KAUTOKEINO
KLEPPE
KLÆBU

Postboks 8112 Dep

0030

OSLO

Postboks 1378 Vika

0114

OSLO

Huk aveny 1
Postboks 115

0287
3602
2226
5805
3791

OSLO
KONGSBERG
KONGSVINGER
BERGEN
KRAGERØ

Hofslundveien 5
Hole Herredshus
Postboks 312

Postboks 159
Postboks 24
Rådhuset
Vennalivegen 37
Birketveit
Postboks 70
Postboks 8005 Dep
Rådshusg 4

Postboks 439 Sentrum
Postboks 128
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Adresseliste
Kristiansand kommune
Kristiansund kommune
Krødsherad kommune
Kulturdepartementet
Kulturvernets
Fellesorganisasjon
Kunnskapsdepartementet
Kvalsund kommune
Kvam herad
Kvinesdal kommune
Kvinnherad kommune
Kviteseid kommune
Kvitsøy kommune
Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune
Kystvakten
Kystverket
Kåfjord kommune
Landbruks- og
matdepartementet
Landbruksdirektoratet
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

Postboks 417
Rådhuset Kaibakken 2
Postboks 8030 Dep

4604
6509
3536
0030

KRISTIANSAND S
KRISTIANSUND N
NORESUND
OSLO

Stortingsgaten 12

0161

OSLO

Postboks 8119 Dep

Bygdeveien 26
Rådhuser
Postboks 800 postmottak
Postboks 1502
Boks 74

0032
9620
5600
4480
5470
3850
4180
9475
9161
2617
6025
9148

OSLO
KVALSUND
NORHEIMSUND
KVINESDAL
ROSENDAL
KVITESEID
KVITSØY
BORKENES
BURFJORD
JØRSTADMOEN
ÅLESUND
OLDERDALEN

Postboks 8007 Dep

0030

OSLO

Postboks 8140 Dep
Svarstadtunet 15
Postboks 2020
Nessveien 7
Postboks 88
Skrivarvegen 7

0033
3275
3255
9357
9790
6863
8890
7994
7120
9300
2665
7601
3401
7882
2626
4791
4524
5914
2686
9550
4460
2713
8766
6868

OSLO
SVARSTAD
LARVIK
Tennevold
KJØLLEFJORD
LEIKANGER
LEIRFJORD
LEKA
LEKSVIK
FINNSNES
LESJA
LEVANGER
LIER
NORDLI
LILLEHAMMER
LILLESAND
SØR-AUDNEDAL
ISDALSTØ
LOM
ØKSFJORD
MOI
ROA
LURØY
GAUPNE

Kvam rådhus, Grovagjelet 16
Nesgata 11
Kviteseidgata 13

Kommunehuset
Rådhusveien 8
Postboks 130
Postboks 205
Postboks 40
Serviceboks
Postboks 23
Postboks 183
Kvernhusmyrane 41
Sognefjellsvegen 6
Parkveien 1-3
Moiveien 9
Postboks 94
Rådhuset
Rådhuset
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Adresseliste
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
Miljødirektoratet
Miljøstiftelsen Bellona
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
Natur og ungdom
Naturvernforbundet
Naustdal kommune
Naustdal-Gjengedal
verneområdestyre
Nedre Eiker Kommune
Nes kommune
Nes kommune
Nesna kommune
Nesodden kommune

Postboks 353
Standv. 24
Postboks 83
Postboks 83
Rådhuset
Postboks 113
Postboks 140
Serviceboks 905
Postboks 114

Postboks 5672 Sluppen
Postboks 2141 Grunerløkka
Postboks 44
Postboks 38
Rådhusplassen 1
Rådmannskontoret
Postboks 175

4577
9060
6886
8551
1470
2341
7551
4509
1871
4534
5981
5906
7336
7224
8151
7530
6475
7290
7485
0505
5729
3371
6413
8390
1501

LYNGDAL
LYNGSEIDET
LÆRDAL
LØDINGEN
LØRENSKOG
LØTEN
HOMMELVIK
MANDAL
ØRJE
MARNARDAL
MASFJORDNES
FREKHAUG
MELDAL
MELHUS
ØRNES
MERÅKER
MIDSUND
STØREN
TRONDHEIM
OSLO
MODALEN
VIKERSUND
MOLDE
REINE
MOSS

Fylkeshuset

6404

MOLDE
MOEN
HAVØYSUND
NAMDALSEID

Brannbakken 1, Pb 344
Postboks 4783 Sofienberg
Mariboesgate 8
Postboks 43

9321
9690
7750
7809
7890
2030
8505
0506
0183
6806

Njøsavegen 2

6863

LEIKANGER

Postboks C
Kommunehuset
Postboks 114
Movegen 24
Postboks 123

3051
3540
2151
8700
1451

MJØNDALEN
NESBYEN
ÅRNES
NESNA
NESODDTANGEN

Postboks 79
Rådhuset
Rådhusvn 2
Postboks 214
Midsund

Torget 1
Serviceboks 1006
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NAMSSKOGAN
NANNESTAD
NARVIK
OSLO
OSLO
NAUSTDAL

Adresseliste
Nesseby kommune

9840

Nesset kommune

6460

NHO - Hordaland
NHO Reiseliv
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
Norges Bondelag
Norges Dykkerforbund
Norges Hytteforbund
Norges Idrettsforbund og
Olympiske Komite
Norges Miljøvernforbund
Norges Røde Kors
Norges Seilforbund
Norges Skogeierforbund
Norges vassdrags- og
energidirektorat
Norsk Almennings Forbund
Norsk Bonde- og
Småbrukarlag
Norsk friluftsliv
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
NORSKOG
Notodden kommune
Nærings- og
fiskeridepartementet
Næringslivets
Hovedorganisasjon
Nærøy kommune

Postboks 694 Sentrum
Postboks 5465 Majorstuen
Moveien 1
Ringsevja 30
Postboks 143
Nedregate 50
Postboks 403
Fylkeshuset
Postboks 173
Fylkets Hus

5807
0305
3855
1482
3830
2901
6210
2640
9751
8048
2120
2882
9156

VARANGERBOTN
EIDSVÅG I
ROMSDAL
BERGEN
OSLO
TREUNGEN
NITTEDAL
ULEFOSS
FAGERNES
VALLDAL
VINSTRA
HONNINGSVÅG
BODØ
SAGSTUA
DOKKA
STORSLETT

7735

STEINKJER

3630
Postboks 9354 Grønland
0135
Serviceboks 1 Ullevål Stadion 0840
Parkveien 51B
0256

RØDBERG
OSLO
OSLO
OSLO

Serviceboks 1 Ullevål Stadion 0840

OSLO

Postboks 593
Postboks 1 Grønland

5806
0133

BERGEN
OSLO

Postboks 1438 Vika

0115

OSLO

Postboks 5091 Majorstua

0301

OSLO

v/ Sjåk almenning

2690

SKJÅK

Akersgata 41

0158

OSLO

Nedre Slottsgate 25
Postboks 2000 Vika
Postboks 2000 Vika
Postboks 123 Lilleaker
Postboks 193

0157
0125
0125
0216
3672

OSLO
OSLO
OSLO
OSLO
NOTODDEN

Postboks 8090 Dep

0030

OSLO

Postboks 5250 Majorstuen

0303

OSLO

Rådmannskontoret

7970

KOLVEREID
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Adresseliste
Nærøyfjorden
verneområdestyre
Nøtterøy kommune
Odda kommune
Olje- og energidepartementet
Oljedirektoratet
Oppdal kommune
Oppegård kommune
Oppland fylkeskommune
Orkdal kommune
Os kommune
Os kommune
Osen kommune
Osterøy kommune
Overhalla kommune
Politidirektoratet
Porsanger kommune
Porsgrunn kommune
Radøy kommune
Rakkestad kommune
Rana Kommune
Randaberg kommune
Rauma kommune
Re kommune
Reddvillaksen.no - Stiftelsen
Nordatlantisk Villaksfond
Norge
Redningsselskapet
Regjeringsadvokaten
Rendalen kommune
Rennebu kommune
Rennesøy kommune
Riksadvokaten
Riksantikvaren
Rindal kommune
Ringebu kommune
Ringerike kommune
Ringsaker kommune
Rissa kommune
Risør kommune
Roan kommune
Rogaland fylkeskommune
Rollag kommune
Rygge kommune

Njøsavegen 2

6963

LEIKANGER

Postboks 250

Tingvoll

3163
5751
0033
4003
7340
1411
2626
7301
5202
2550
7740
5282
7864
0031
9712
3901
5936
1891
9601
4096
6300
3175

BORGHEIM
ODDA
OSLO
STAVANGER
OPPDAL
KOLBOTN
LILLEHAMMER
ORKANGER
OS
OS I ØSTERDALEN
STEINSDALEN
LONEVÅG
OVERHALLA
OSLO
LAKSELV
PORSGRUNN
MANGER
RAKKESTAD
Mo i Rana
RANDABERG
ÅNDALSNES
RAMNES

Uranienborg terrasse 8

0351

OSLO

Postboks 500
Postboks 8012 DEP

1323
0030
2485
7391
4159
0030
0034
6657
2630
3504
2380
7100
4952
7180
4001
3626
1570

HØVIK
OSLO
RENDALEN
RENNEBU
RENNESØY
OSLO
OSLO
RINDAL
RINGEBU
HØNEFOSS
BRUMUNDDAL
RISSA
RISØR
ROAN
STAVANGER
ROLLAG
DILLING

Postboks 8148 Dep
Boks 600
Inge Krokannsveg 2
Postboks 510
Postboks 988
Postboks 83
Postboks 84

Postboks 8051 Dep.
Rådhuset
Postboks 128
Krossvegen 8
Pb 264
Postboks 173
Postboks 40

Berkåk
Postboks 24
Postboks 8002 Dep
Postboks 8196 Dep
Hanstadgata 2
Serviceboks 4
Postboks 13
Rissa Rådhus
Postboks 158
Postboks 130 Sentrum
Larkollveien
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Adresseliste
Rælingen kommune
Rødøy kommune
Rømskog kommune
Røros kommune
Røst kommune
Røyken kommune
Røyrvik kommune
Råde kommune
Sabima
Salangen kommune
Saltdal kommune
Sametinget
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
Sjøfartsdirektoratet
Skattedirektoratet
Skaun kommune
Skedsmo kommune
Ski kommune
Skien Kommune
Skiptvet kommune
Skjervøy kommune
Skjåk kommune
Skodje kommune
Skånland kommune
Smøla kommune
Snillfjord kommune
Snåsa kommune

Postboks 100
Postboks 93

2025
8185
1950
Bergmannsgata 19
7374
8064
Rådhuset
3440
7898
Rådhuset
1640
Postboks 6784 St. Olavs plass 0130
9355
Rådhuset
8250
Ávjovárgeaidnu 50
9730
Postboks 8010 Dep
0030
5650
6084
Postboks 300
3070
Postboks 2025
3247
Postboks 583
4305
6487
Postboks 237
1702
Postboks 44
4201
3812
Botten Hansensgate 9
2670
Gjelbakken 15
7580
6740
Brøløsvegen 13 A
3840
3350
Postboks 16
3749
4440
Postboks 2222
5509
Postboks 9200 Grønland
0134
Rådhuset
7353
Postboks 313
2001
Postboks 3010
1401
Postboks 3004 Handelstorget 3703
Storveien 24
1816
Postboks 145-G
9189
2690
6260
Postboks 240
9439
6570
Krokstadøra
7257
7760
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FJERDINGBY
VÅGAHOLMEN
RØMSKOG
RØROS
RØST
RØYKEN
LIMINGEN
RÅDE
OSLO
SJØVEGAN
ROGNAN
KARASJOK
OSLO
TYSSE
LARSNES
SANDE I VESTFOLD
SANDEFJORD
SANDNES
HARØY
SARPSBORG
SAUDA
AKKERHAUGEN
OTTA
SELBU
SELJE
SELJORD
PRESTFOSS
SILJAN
TONSTAD
HAUGESUND
OSLO
BØRSA
LILLESTRØM
SKI
Skien
SKIPTVET
SKJERVØY
SKJÅK
SKODJE
EVENSKJER
SMØLA
SNILLFJORD
SNÅSA

Adresseliste
Sogn og Fjordane
fylkeskommune
Sogndal kommune
Sokndal kommune
Sola kommune
Solund kommune
Songdalen kommune
Sortland kommune
Spydeberg kommune
Stange kommune
Statens naturoppsyn
Statistisk sentralbyrå
Statskog SF
Stavanger kommune
Steigen kommune
Steinkjer kommune
Stjørdal kommune
Stokke kommune
Stord Kommune
Stordal kommune
Stor-Elvdal kommune
Storfjord kommune
Strand kommune
Stranda kommune
Stryn kommune
Stølsheimen verneområdestyre
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

Askedalen 2

6863

LEIKANGER

Postboks 153
Gamleveien 20
Postboks 99
Postboks 73
Postboks 53
Postboks 117
Stasjonsgaten 35
Postboks 214
Postboks 5672 Sluppen
Postboks 8131 Dep
Postboks 63 Sentrum
Postboks 8001
Rådhuset
Serviceboks 2530
Postboks 133
Postboks 124
Postboks 304
Kommunehuset
Postboks 85

6851
4380
4097
6921
4685
8401
1820
2336
7485
0033
7801
4068
8281
7729
7501
3161
5402
6250
2481
9046
4126
6201
6783
6963
6039
4230
5371
6601
6650
5559
3061
6230
4682
8920
2860
2930
8226
2647
2101
9310
7004
1921

SOGNDAL
HAUGE I DALANE
SOLA
HARDBAKKE
NODELAND
SORTLAND
SPYDEBERG
STANGE
TRONDHEIM
OSLO
Namsos
STAVANGER
LEINESFJORD
STEINKJER
STJØRDAL
STOKKE
STORD
STORDAL
Koppang
OTEREN
JØRPELAND
STRANDA
STRYN
LEIKANGER
LANGEVÅG
SAND
SKOGSVÅG
SUNNDALSØRA
SURNADAL
SVEIO
SVELVIK
SYKKYLVEN
SØGNE
SØMNA
HOV
BAGN
STRAUMEN
SØR-FRON
SKARNES
SØRREISA
TRONDHEIM
SØRUMSAND

Postboks 115
Tonningsgata 4
Njøsavegen 2
Postboks 280
Eidsvegen 7
Postboks 23
Postboks 94
Postboks 40
Postboks 40
Rådhuset
Postboks 1051

Tingvoll
RÅDHUSET
Kommunevegen 1
Postboks 7
Postboks 2350 Sluppen
Postboks 113
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Adresseliste
Sør-Varanger kommune
Tana kommune
Telemark fylkeskommune
Time kommune
Tingvoll kommune
Tinn kommune
Tjeldsund kommune
Tjøme kommune
Tokke kommune
Tolga kommune
Tolldirektoratet
Torsken kommune
Tranøy kommune
Troms fylkeskommune
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
Utmarkskommunenes
sammenslutning
Utsira kommune
Vadsø kommune
Vaksdal kommune
Valle kommune
Vang kommune
Vanylven kommune
Vardø kommune
Vefsn kommune
Vega kommune
Vega verneområdestyre

Boks 406,
Rådhusv 3
Fylkeshuset
Postboks 38
Kommunehuset
Postboks 14
Rådhuset
Rødsgata 36

Postboks 143
Skeiesvegen 5
Postboks 8114 Dep

9915
9845
3706
4349
6630
3661
9444
3145
3880
2540
0032
9380
9304
9296
9299
7004
2421
8770
1861
4901
7590
2500
8271
5685
5570
3104
2051
5780
6067
5730
0032

KIRKENES
TANA
SKIEN
BRYNE
TINGVOLL
RJUKAN
HOL I TJELDSUND
TJØME
DALEN
TOLGA
OSLO
GRYLLEFJORD
VANGSVIK
TROMSØ
TROMSØ
TRONDHEIM
TRYSIL
TRÆNA
TRØGSTAD
TVEDESTRAND
TYDAL
TYNSET
DRAG
UGGDAL
AKSDAL
TØNSBERG
JESSHEIM
KINSARVIK
ULSTEINVIK
ULVIK
OSLO

Postboks 1148 Sentrum

0104

OSLO

5547
9811
5722
4747
2975
6143
9951
8651
8980

UTSIRA
VADSØ
DALEKVAM
VALLE
VANG I VALDRES
FISKÅBYGD
VARDØ
MOSJØEN
VEGA

8002

BODØ

Kommunehuset
Postboks 8122 Dep
Postboks 27
Vangsvik
Postboks 6600
Postboks 6900
Munkegata 1
Postboks 200
Postboks 86
Postboks 34
Postboks 38
Tynset Rådhus
Postboks 15
Kommunehuset
Postboks 2410
Postboks 470

Postboks 614
Konsul Jebsensgt. 16

Rådhuset
Postboks 292
Postboks 560
Fylkesmannen i Nordland,
Moloveien 10
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Adresseliste
Vegårshei kommune
Vennesla kommune
Verdal kommune
Verneområdestyre for
Brattefjell-Vindeggen
landskapsvernområde
Ryfylkeheiane og
Frafjordheiane
Verneområdestyre for Setesdal
Vesthei
Verneområdestyret for
Geiranger-Herdalen
Verneområdestyret for
Kvænangsbotn og Navitdalen
landskapsvernområder
Verneområdestyret for
Lyngsalpan
Verneområdestyret for
Nordkvaløy - Rebbenesøy
landskapsvernområde
Verneområdestyret for
Trollheimen
Verneområdstyret Oksøy Ryvingen og Flekkefjord
landsksapsvernområde
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
Villreinrådet i Norge
Vindafjord kommune
Vinje kommune
Volda kommune
Voss kommune
Værøy kommune
Vågan kommune
Vågsøy kommune

Myra
Postboks 25

4985
4701
7650

VEGÅRSHEI
VENNESLA
VERDAL

Postboks 2603

3702

SKIEN

Fylkesmannen i Møre og
Romsdal, Fylkeshuset

6404

MOLDE

Fylkesmannen i Troms,
postboks 6105

9291

TROMSØ

Fylkesmannen i Troms,
Postboks 6105

9291

TROMSØ

Fylkesmannen i Troms,
postboks 6105

9291

TROMSØ

Fylkesmannen i Møre og
Romsdal, Fylkeshuset

6404

MOLDE

Postboks 513 Lundsiden

4605

KRISTIANSAND

7790
4605
1540
3103
6390
2966
2831
8376
8976
6891
7901
2881
5580
3890
6100
5701
8063
8305
6701

MALM
KRISTIANSAND S
Vestby
TØNSBERG
VESTNES
SLIDRE
RAUFOSS
LEKNES
VEVELSTAD
VIK I SOGN
RØRVIK
AUST-TORPA
ØLEN
VINJE
VOLDA
VOSS
VÆRØY
SVOLVÆR
MÅLØY

Serviceboks 517
Postboks 144
Postboks 2163

Postboks 84
Postboks 203
Rådhuset
Postboks 134

Stormyra 2
Postboks 145

Postboks 41
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Adresseliste
Vågå kommune
Våler kommune
Våler kommune
WWF-Norge
ØKOKRIM
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
Ålfotbreen verneområdestyre
Åmli kommune
Åmot kommune
Årdal kommune
Ås kommune
Åseral kommune
Åsnes kommune
Hege Feiring (e.f.)

Edvard Storms veg 2
Postboks 34
Kjosveien 1
Pb 6784 St. Olavs plass
Postboks 8193 Dep
Postboks 401
Rådhuset
Postboks 220
Postboks 24
Rådhuset

Øvre Årnes 7
Torget 1
Njøsavegen 2
Torget 1
Statsråd Evensensveg 4-6
Postboks 195
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2680
2436
1592
0130
0034
8439
7129
6240
6150
1702
2851
3300
2636
5336
2940
7170
3570
6025
6863
4865
2450
6885
1431
4540
2270

VÅGÅ
VÅLER I SOLØR
VÅLER I ØSTFOLD
OSLO
OSLO
MYRE
BREKSTAD
ØRSKOG
ØRSTA
SARPSBORG
LENA
HOKKSUND
ØYER
TJELDSTØ
HEGGENES
ÅFJORD
ÅL
ÅLESUND
LEIKANGER
ÅMLI
RENA
ÅRDALSTANGEN
ÅS
ÅSERAL
FLISA

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43
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Vår saksbehandler
Tore Langmyhr

Vår ref.
16 /32900-7 (326521/16)
oppgis ved alle henv.

Deres ref.

Dato
19.12.2016

Miljøpakke for transport i Trondheim: Høring av handlingsprogram 2017-20
Miljøpakke for transport i Trondheim utarbeider et fireårig handlingsprogram som revideres årlig. Et
helhetlig utkast sendes nå på høring til kommuner i regionen.
Tidligere i år er det gitt anledning til å komme med innspill til arbeidet, før det forelå et høringsforslag.
(Fristen for innspill var 14. oktober 2016.)
Handlingsprogrammet behandles politisk i Trondheim bystyre 23.02.2017 og i Sør-Trøndelag
fylkesting 1.-2. mars 2017.
Denne gangen er det utarbeidet et fireårig program uten forslag til prioriteringer ut over 2020. Når det
gjelder spørsmål om langsiktig innsats og større endringer, henvises til revisjonen av hele Miljøpakken
som vil drøftes i 2017.
Nabokommunene til Trondheim blir særlig berørt av følgende innsatsområder og tiltak i fireårsperioden
2017-20:
- Driftstilskudd til kollektivtrafikken
- Økt totalramme innfartsparkering
 Innfartsparkering Være (kostnadsoverslag viser nå behov for 16,5 mill. kr)
 Innfartsparkering/bussholdeplass Eggkleiva (3 mill. kr av belønningsmidler 2016)
 Innfartsparkering Buvika (10 mill. kr)
 Innfartsparkering Tanem (2 mill. kr)
 Avsatt ramme på 18,5 mill. kr til foreløpig ikke definerte innfartsparkeringsprosjekt
- Fullfinansiering av E6 Melhus - Trondheim innen 2019
- Fv704 Sandmoen – Tulluan: Nytt prosjekt fra 2019
- Planleggingsmidler for sykkeltiltak på strekningen Malvik – Ranheim.
Vi ber om at høringsuttalelser sendes Miljøpakkens sekretariat ved Tore Langmyhr på e-post
tore.langmyhr@trondheim.kommune.no innen 14. februar 2017. Uttalelsene vil da bli samlet og
videresendt til politisk nivå i Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune.
Nedenfor følger også et ferskt vedtak fra Sør-Trøndelag fylkeskommune (fylkestinget 14.12.2016) med
fylkeskommunens innspill til utforming av handlingsprogram. Sør-Trøndelag fylkeskommune
behandler som nevnt det helhetlige utkastet 1.-2. mars 2017.
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Side 2
Miljøpakkens sekretariat

Vår referanse
16/32900

Vår dato
19.12.2016

Vedtak Sør-Trøndelag fylkesting 14.12.2016 sak 123/16
1. Prioriteringsliste.
Det må utarbeides en prioriteringsliste, basert på en tydelig og dokumentert sammenheng mellom
“Nullvekstmålet” i Miljøpakken/Bymiljøavtalen og det enkelte tiltak. Behov og nødvendighet
vektlegges. Prioriteringene må tydeliggjøre hvilke tiltak som ønskes tilrettelagt umiddelbart, senere, og
de som kan utsettes til neste periode. Prosjekter knyttet til etablering av ønskede transportløsninger
innenfor kollektivtilbud, gang- og sykkelveg må prioriteres.
2. Miljøpakken vil utrede konsekvensene av å endre fordelingen mellom veg og KSSM fra 50/50 til
andre fordelingsalternativer.
3. Krav til tiltak.

Det skal stilles strenge krav for godkjenning av tiltak. Tiltak skal medføre at miljøpåvirkningen
blir redusert og folkehelse blir ivaretatt.
4. Rammetilskudd til kollektivtrafikken.
Kostnadsfordelingsprinsippet som forplikter Sør-Trøndelag fylkeskommune til et rammetilskudd til
kollektivtrafikken i Trondheim og Klæbu på 160 millioner kroner i 2016 skal ligge til grunn for HP17.
Beløpet skal indeksreguleres årlig med den fylkeskommunale deflatoren pluss et skjønnsmessig
tillegg på 0.5%.
5. Et godt samarbeid med alle enheter i Miljøpakken.
Vår konkurransekraft skal styrkes ved å ha god timing og god dialog med alle enheter som er involvert
i Miljøpakken (Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, Statens vegvesen og
Jernbaneverket).
6. Superbuss.
HP17 må sikre gjennomføring og finansiering av de tiltak som defineres som driftskritiske for at
Superbuss skal kunne settes i drift i 2019.
7. Brundalsforbindelsen.
Det avsettes midler til forprosjektering og planlegging av Brundalsforbindelsen. Forprosjekteringen
skal behandles av komiteen og godkjennes av FU, og skal inkludere nødvendige utredninger for å
kunne avklare veiens funksjon/rolle og for å anbefale konsept- og prinsippløsninger.
Planleggingsarbeidet knyttet til Brundalsforbindelsen skal sees i sammenheng med det totale
vegnettet i Trondheim-øst og mulighetene for en senere forlengelse av Superbuss fra Strindheim til
Dragvoll.
8. Innfartsparkering: Det må satses på prosjekter som danner kunnskapsgrunnlag om gode prinsipper
og veiledninger for innfartsparkering og avsettes midler til innfartsparkering. Prinsippene for
innfartsparkering skal være: behovet, brukere, lokalisering, kollektivforbindelse, utforming, og
finansiering. Fylkestinget ber om at innfartsparkeringer prioriteres og sikres framdrift.
9. Gods.
Det avsettes midler til å utforme et kunnskapsgrunnlag om godstransport/varetransport i Trondheim.
Tiltaket skal sikre en stor klimagevinst for godstransport som har stor betydning for å styrke utviklingen
av et fremtidsrettet næringsliv.
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Side 3
Miljøpakkens sekretariat

Vår referanse
16/32900

Vår dato
19.12.2016

10. Mobilitetsprosjekt «smart transport».
HP17 må omtale forprosjektet «Smart transport», som et mulig fremtidig Miljøpakke-prosjekt.
Prosjektet har som formål å vurdere muligheten for å få utviklet et system for mobilitet, som kan gi
reisende i Trondheimsområdet en felles plattform for informasjon, bestilling, formidling og betaling for
alle tilgjengelige transporttjenester. Dersom prosjektet konkluderer med at dette er realistisk så er
ambisjonen at prosjektet blir et fremtidig Miljøpakke-prosjekt.
11. Det avsettes tilstrekkelig midler til gjennomføring av tiltak på fylkesvei inkl. miljøtiltak.
12. Med-finansiering.

HP17 bør vurdere å tilrettelegge for en med-finansieringsordning, der private aktører kan
bidra til finansiering av prosjekter med felles interesse.
13. Det må avsettes midler for å sikre at nabokommunenes høringsinnspill kan
vurderes/ivaretas/gjennomføres.
14. Porteføljestyringsprinsippet er et godt styringsgrep, men prioriteringene må synliggjøres, samt
være sporbare og tydelige. Overforbruk på et tiltak, f.eks. bilrelaterte formål, må bare hentes inn
innenfor samme område.
15. Det vurderes om Miljøpakken kan bidra til utvikling av nye løsninger innenfor transport som f.eks.
Living Lab for hurtigbåt på sambandet Trondheim-Vanvikan.
16. Det skal legges vesentlig vekt på å øke gjennomføringsraten for tiltak.

Med hilsen
Miljøpakkens sekretariat

Henning Lervåg
leder Miljøpakkens sekretariat

Tore Langmyhr
sjefsingeniør

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
Vedlegg: Høringsutkast Miljøpakkens handlingsprogram 2017-20 datert 19.12.2016
Kopi med vedlegg: Trondheimsregionen

47

Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

16/3928 23

20.12.2016

Offentlig høring av kart- og planforskriften
Vedlagt oversendes forslag til revisjon av kart- og planforskriften på høring. Endringene gjøres
for å få bedre tilpasning til digitale planprosesser samt noen utvidede fremstillingsmuligheter på
arealplan.
Det foreslås forenklinger i noen av dagens bestemmelser og utvidelse av noen arealformål.
Departementet har fått innspill til utvidelser av formålene i sjøområdene. Det er også foreslått
noen nye formål samt navneendringer under andre hovedkategorier fra sektormyndigheter og
kommuner. Det foreslås også noen nødvendige justeringer som følge av NOU 2015:16 om
overvann i forbindelse med klimautfordringer i arealplanleggingen. Dette medfører utvidelse i
gjeldende bestemmelser og noen nye arealformål som bekkeløp, dam og fordrøyningsbasseng
innen hovedkategori grønnstruktur.
Det foreslås at regionale og statlige arealplanbaser lagres sentralt i regi av Statens kartverk. For å
få en bedre struktur på forskriften anbefales det at vedlegg I og II til forskriften blir opphevet, og
erstattes med nye vedlegg med endret innhold.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn
høringssvar» på regjeringen.no/2523508
Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir
publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.
Frist for å gi høringsuttalelse er 20. mars 2016.

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

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

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

Saksbehandler
Hilde Johansen Bakken
22 24 59 91

Med hilsen

Kari Strande (e.f.)
avdelingsdirektør
Hilde Johansen Bakken
seniorrådgiver
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

1 vedlegg

Side 2
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Vår saksbehandler:

Vår dato

Vår referanse

02.01.2017

16/1479-6

Deres dato

Deres referanse

Plan- og miljøsjef Steinar Elven, tlf. 72417635

Berørte parter

FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2016 – 2019
HOLTÅLEN KOMMUNE
OFFENTLIG ETTERSYN
I henhold til plan- og bygningslovens § 10-1 offentliggjøres forslag til kommunal planstrategi
2016-2019 for Holtålen kommune i minst 30 dager.
Planstrategien oversendes offentlige myndigheter og nabokommuner til uttalelse.
Planstrategien blir lagt ut på følgende steder:
 Holtålen kommune, Bakkavegen 1, 7380 Ålen (kommunehuset)
 Kommunens hjemmeside: www.holtalen.kommune.no
Merknader til planstrategien sendes skriftlig innen 10.02.2017 til:
Holtålen kommune, Bakkavegen 1, 7380 Ålen
epost@holtalen.kommune.no

Med hilsen
HOLTÅLEN KOMMUNE

Steinar Elven
Plan- og miljøsjef

Kopi til:
Adresse

E-postadresse:

Telefon

Telefax

Bankgiro

Foretaksregisteret

Bakkavegen 1 epost@holtalen.kommune.no 72 41 76 00 72 41 76 18 4355 05 10058 NO 937697767 MVA
7380 ÅLEN
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Saksframlegg

Arkivnr. 228/1

Saksnr. 2016/3957-2

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
2/17
09.01.2017
Saksbehandler: Ola Hage

Klagebehandling - vedtak om retting i Matrikkelen

Dokumenter i saken:
1 I Klage i forbindelse med vedtak - Næring, plan og miljø - Retting i
Matrikkelen - gbnr 228/1
2 S Klagebehandling - vedtak om retting i Matrikkelen

Kjell Ove Mælen

Vedlegg
1 Klage i forbindelse med vedtak - Næring, plan og miljø - Retting i Matrikkelen - gbnr
228/1
2 Krav om retting av feil og mangler i matrikkelen - gbnr 228/1 - Kjell Ove Mælen
3 Skjøte
4 Grunnkart
5 Matrikkelinformasjon
6 Utskrift fra Grunnboken
7 Følgemail
8 Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 45/15

Ingress
Behandling av klage på vedtak om avslag på krav om retting av opplysninger i Matrikkelen.
Saksopplysninger
Bakgrunn
Kjell Ove Mælen, heretter kalt klager, klager i epost datert 09.12.2016 på delegert vedtak 356/16
fattet 16.11.2016. Vedtaket omhandler avslag på krav om retting av opplysninger i Matrikkelen.
Klagen gjelder påstand om at den fremsendte dokumentasjonen er tilstrekkelig for å gjennomføre
den krevde rettingen.
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Klager har selv fremsatt krav om retting som klagen omhandler. Klager er dermed part i saken.
Som det fremgår av datering på vedtak og klage er fristen oversittet med to dager. Tatt i
betraktning at vedtaket ble sendt med papirpost vurderer Rådmannen at klagen er framsatt
rettidig.
Delegert vedtak 356/16 har følgende ordlyd:
Midtre Gauldal kommune avslår krav om retting datert 01.11.2016 på eiendommen gbnr 45/15.
Vedtaket fattes med hjemmel i matrikkellovens § 26 og begrunnes med at berørte grunneiere ikke
har samtykket i den krevde rettingen.
Klagens innhold:
Klagen som er fremsatt gjelder i hovedsak klagers påstand om at den fremsendte
dokumentasjonen er tilstrekkelig for å gjennomføre den krevde rettingen i Matrikkelen. Videre
vises det til tidligere mailkorrespondanse med Midtre Gauldal kommune. Klager viser også til at
kravet ikke berører andre grunneiere og at eventuell avklaring med jordskifteverket må initieres
av Midtre Gauldal kommune da dette medfører gebyrkostnader for klager.
Klagen er vedlagt i sin helhet.
Vurdering
Rådmannen kan ikke se at det i forbindelse med klagen er fremkommet nye momenter som setter
vurderingene i delegert vedtak 356/16 i ett nytt lys. Dokumenteringen av kravet i saken vurderes
fortsatt å være mangelfullt. Dette ved at kravet kun inneholder skjøte og ikke dokumentasjon på
arrondering og lokalisering av eiendommen gbnr 45/15.
Rådmannen vurderer videre at kravet er fremmet med en usikkerhet vedrørende matrikkelført
eiers oppfatning av kravet (eier av gbnr 45/10). Det er dermed ikke klargjort om det foreligger
privatrettslige tvister om de aktuelle arealene. Om dette er tilfelle har lokal matrikkelmyndighet
intet institutt som kan avklare et slikt forhold.
På bakgrunn av forholdene over vurderer Rådmannen at tilfelle må avklares i jordskifteretten.
Dette ved at dokumentasjonen er gammel og at det ikke er registrert forretninger i Matrikkelen
etter skylddelingen av 31.10.1894.
Klager hentydninger at Midtre Gauldal kommune skal initiere jordskiftesak og bære
saksomkostninger for å avklare eierforholdene til det aktuelle arealet. Rådmannen vurderer at
arealene er privat grunn der Midtre Gauldal kommune ikke er involvert som grunneier. Midtre
Gauldal kommune har dermed ingen egeninteresse i å avklare eierforholdene mellom
hjemmelshavere av hhv gbnr 45/10 og 45/15. Lokal matrikkelmyndighet tilstreber selvsagt og til
enhver tid å heve kvaliteten på Matrikkelen, men verken kan eller vil påta seg ansvar i
avklaringer som er av privatrettslig karakter.
Påstander om at det er ingen andre grunneiere som er berørt av rettingen vurderer Rådmannen å
være uriktig. Dette ved at den aktuelle teigen har fire tilstøtende hjemmelshavere i tillegg til
matrikkelført eier (eier av gbnr 45/10).
Konklusjon
Delegert vedtak 356/16 av 16.11.2016 opprettholdes.
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Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår klagen slik den er framsatt av Kjell Ove Mælen i epost datert
09.12.2016. Avslaget begrunnes med at det ikke foreligger momenter som endrer vurderingen i
delegert vedtak 356/16.
Midtre Gauldal kommune opprettholder sitt delegerte vedtak 356/16 av 16.11.2016.
Vedtaket fattes i medhold av matrikkellovens § 26.

54

Fra: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no[postmottak@midtre-gauldal.kommune.no]
Sendt: 12.12.2016 10:27:48
Til: arkivet[arkiv@midtre-gauldal.kommune.no]
Tittel: Fwd: Klage i forbindelse med vedtak - Næring, plan og miljø - mr. 356/16 (INTERNAL)

Fra: "kjell-ove malen" <kjell-ove.malen@telenor.com>
Til: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no
Sendt: 9. desember 2016 15:57:32
Emne: Klage i forbindelse med vedtak - Næring, plan og miljø - mr. 356/16 (INTERNAL)
Deres Ref. 2016/3483‐4
Dato: 16.11.2016. Saksbehandler Hubertina
Doeven /Ola Hage

Klage på ‐ vedtak etter matrikkelloven – retting i Matrikkelen – gbnr 45/15
Referer til vurderinger fra Rådmannen: Mangel på dokumentasjon.
Følgende dokumenter er framlagt:
· Skjøte på overdragelse. Scannet fra original.
· Skyldelingsbeskrivelse. Fra digitalarkivet.no.
· Matrikkelinformasjon på gbnr 45/15. Der undertegnede står som eier.
· Grunnbokinformasjon på gbnr 45/10. Som viser at 45/15 er fradelt fra 45/10.
· Kartskisse som viser gjeldende parsell
I tillegg vises det til at dagens samt tidligere eiere av 228/1 i Melhus kommune, har drevet
vedhogst og tømmerhogst (plantet etter hogst) i aktuelle teig uten at tidligere og dagens eier
av gbnr. 45/10 har gjort innsigelser.
Nevner også at store deler av teigen er innbefattet i Kvasshylla Naturreservat og utbetaling
av erstatning ble beregnet inn i undertegnedes samlede erstatningssum.
Viser også til at jeg i flere omganger har kontaktet eiendomsforvalter av gbnr. 45/10 uten at
de har respondert. Det ser ut som om de ikke prioriterer å bidra til å løse min utfordring ut
ifra at det ikke gir noen økonomiske positive konsekvenser for dem (ref. naturreservat).
Min dokumentasjon samt beskrivelse på bruken av eiendomsteigen skal være nok bevis for
at nevnte parsell til hører min eiendom, også da ut ifra at tidligere og nåværende eier av
gbnr 45/10 ikke har vist eller viser noen form for interesse.
Jeg må spørre: Hva annen dokumentasjon skal føres for å bevise eieforhold av en
eiendom hvis overnevnte ikke er tilstrekkelig?
Påstand: Kravet berører ingen andre grunneiere. Om Jordskifteverket må inn i bilde for
videre behandling er det min oppfatning at det er Midtre Gauldal kommune som må initiere
dette uten kostnader for undertegnede. I dette tilfelle er det kommunen som ikke har
oppdaget riktig eieforhold ved kartregistrering, noe som ikke bør medføre noe ekstra arbeid
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og økonomiske konsekvenser for berørt grunneier. Referer til mail fra Roger Monsen hos
Dere samt $26 i matrikkelloven:
«Jeg har sjekket litt ang. eiendommen De viser til. Det stemmer at en eiendom ble fradelt
eiendommen 45/10 i 1894. Parsellen ble utskilt, tinglyst og tildelt et eget nummer - gnr 45 bnr 15. Dette
fremgår av Matrikkelen og informasjon som er hentet fra Grunnboka. Eiendommen er registrert med
Dem som eier.
Se forøvrig vedlagt utskrift jeg har hentet ut hvilket viser registrert matrikkelinformasjon for
eiendommen.
Gnr 45 bnr 15 er ikke kartfestet i det digitale eiendomskartverket. Dette kartverket ble utarbeidet i
tidsrommet fra 2005 til 2008/09 som et ledd i digitalisering av landets eiendomsregister. I og med det
ikke er registrert koordinathenvisning på den utskilte eiendommen i Matrikkelen får du ikke tilslag når
du søker den opp i kartdelen av Matrikkelen (eller seeiendom.no e.l.). Dette er ikke helt uvanlig, det er
flere eiendommer som man ikke klarte å plassere riktig i det digitale kartverket når dette arbeidet ble
utført og som oppdages etterhvert som tiden går. I slike tilfeller må det derfor søkes om retting av slike
feil i registeret når de oppdages. Krav skal fremsettes for den aktuelle kommune, hvilken er tildelt
myndighet som lokal matrikkelfører.»
I Deres brev nevnes også at det mangler entydighet vedrørende hvilke teig kravet gjelder. I og med at
kartutsnitt da ikke er godt nok, trenger jeg en tydeligere kravspesifikasjon på hva som er nødvendig for
å angi hvilke teig det gjelder.
PS: Hvis det er ønskelig kan jeg godt ta et møte hos Dere for å avklare ytterligere misforståelser samt
diskutere eventuelle løsninger på saken.
Vennlig hilsen
Kjell Ove Mælen
Tlf. 91133432

Slik som oversendte saksdokumentasjon viser så er det teigen som er merket med gbnr 45/10 på kart som
skal endres til gbnr 45/15. Eventuell all offentlig dokumentasjon på nevnte parsell skal endres slik at
undertegnede står som rettmessig eier. På en eller annen måte har det foregått en offentlig
saksbehandlerfeil slik at kart viser feil gbnr. Henviser også til vedlegg fra Roger Monsen.
Når det gjelder samtykke er det dette punktet som er utfordringen, og som jeg i samtaler/mailutvekslinger
med Doeven og Monsen ønsket bidrag fra kommunen for å løse. For det første var det en svært komplisert
sak å få tak på hvem som har ansvar for eiendomsforholdene rundt Norsk Kylling sitt anlegg på Støren.
Vedlagt er noe av saksbehandlingen inn mot firmaet Industrifinans, og som viser at jeg sendte
dokumentasjon i november 2015 uten at jeg har mottatt noen tilbakemelding om bekreftelse pr. 14.11.2016.
Flere purringer har jeg også oversendt på saken.
Når det er sagt, så burde det heller ikke i denne sak være nødvendig med en samtykke fra Norsk Kylling sin
eiendomsforvalter. Dokumentasjon ( skjøte, skyldelingsberetning og grunnbokutskrift) beviser at det er feil
med Norsk Kylling som eier på parsell 45/15 (nevnt som parsell 45/10 på kart). En initiert oppretting fra
kommunen sin side med en informasjonsbrev til eier av gbnr 45/10 burde være en enkel saksgang for denne
sak.
Ta igjen kontakt om noe er uklart.
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Med vennlig hilsen

Kjell Ove Mælen
Kjell‐ove.malen@telenor.com
Mobile: +4791133432

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk

Data uthentet: 17/06/2015 kl. 12:14
Registrert til og med: 15/06/2015

Kommune: 1648 MIDTRE GAULDAL
Gnr: 45 Bnr: 10

Grunnboksinformasjon
HJEMMELSOPPLYSNINGER
Hjemmelshavere
3532

22/08/1996

HJEMMEL TIL GRUNN
VEDERLAG: 625.000
NORSK KYLLING EIENDOM AS
ORG.NR: 958455186

Urådigheter
DOKUMENTER AV SÆRLIG INTERESSE FOR SALG- ELLER PANTSETTELSESADGANG
SE DOKUMENTNR: 864243
ÅR: 2011
URÅDIGHET

PENGEHEFTELSER
Heftelser i grunn:
407713

27/05/2011

FREDNINGSVEDTAK
RETTIGHETSHAVER: KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET
ORG.NR: 972417882
Forskrift om vern av Kvasshyllan naturreservat
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

864243

21/10/2011

PANTEDOKUMENT
BELØP: NOK 500.000.000
PANTHAVER: STØREN INDUSTRIEIENDOM KS
ORG.NR: 997494504
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

59976

20/01/2012 ** TRANSPORT AV PANTHAVER
FRA: DNB NÆRINGSMEGLING AS
ORG.NR: 975265145
TIL: STØREN INDUSTRIEIENDOM KS
ORG.NR: 997494504

59976

20/01/2012 ** PRIORITETSBESTEMMELSE
VEKET FOR: PANTEDOKUMENT 940683/2011

864243

59976

21/10/2011

URÅDIGHET
RETTIGHETSHAVER: DNB NÆRINGSMEGLING AS
ORG.NR: 975265145
Matrikkelenheten kan ikke disponeres over uten samtykke
fra rettighetshaver
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

20/01/2012 ** PRIORITETSBESTEMMELSE
VEKET FOR: PANTEDOKUMENT 940683/2011

940683

14/11/2011

PANTEDOKUMENT
BELØP: NOK 203.000.000
PANTHAVER: BOLIG OG NÆRINGSKREDITT AS
ORG.NR: 864936792
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

35227

14/01/2015

FREDNINGSVEDTAK
Forskrift om vern av Kvasshyllan naturreservat
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Leieavtaler og rettigheter med heftelser
328980

02/05/2011

LEIEAVTALE
LEIETID: 15 År
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Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk

Data uthentet: 17/06/2015 kl. 12:14
Registrert til og med: 15/06/2015

Kommune: 1648 MIDTRE GAULDAL
Gnr: 45 Bnr: 10

FRA DATO: 24/06/2009
LEIE: 24.884.000 PR. År
RETTIGHETSHAVER: NORSK KYLLING AS
ORG.NR: 980411133
Bestemmelser om regulering av leien
Bestemmelser om forlengelse
Kan ikke overdras uten samtykke av hjemmelshaver/utleier
Med flere bestemmelser
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

SERVITUTTER
IKKE OVERFØRTE DOKUMENTER:
DEN MANUELLE GRUNNBOKEN HAR DOKUMENTER SOM ANTAS KUN Å HA HISTORISK BETYDNING,
ELLER SOM ER TINGLYST VEDRØRENDE MATRIKKELENHETENS GRENSER OG AREAL.
FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER
SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET/
AVGIVEREIENDOMMEN.
FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN.
Servitutter i grunn:
900109

20/09/1929

BESTEMMELSE OM VANNLEDN.

900175

10/05/1935

BESTEMMELSE OM VANNLEDN.
Vegvesenets betingelser vedtatt

5421

05/12/1974

BESTEMMELSE OM VANNLEDN.
Rettighetshaver: Midtre Gauldal kommune

900009

19/07/1888

REGISTRERING AV GRUNN
DENNE MATRIKKELENHET OPPRETTET FRA: KNR:1648 GNR:45
BNR:1

900013

31/10/1894

REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:1648 GNR:45 BNR:15

3369

03/09/1973

REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:1648 GNR:45
BNR:215

545

01/02/1980

REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:1648 GNR:45
BNR:246

GRUNNDATA
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1.11.2016

Zimbra

Zimbra

annand@midtregauldal.kommune.no

Krav om retting av feil og mangler i matrikkelen (INTERNAL)

Fra : kjellove malen <kjellove.malen@telenor.com>

ti, nov 01, 2016 03:23 PM

Emne : Krav om retting av feil og mangler i matrikkelen
(INTERNAL)

9 vedlegg

Til : postmottak@midtregauldal.kommune.no
Hei
Oversender som avtalt med Roger Monsen til registrering og behandling.
Vedlagt er:
Scannet underskrevet skjema «Krav om retting av feil og mangler i matrikkelen» side 1.
Scannet skjema «Krav om retting av feil og mangler i matrikkelen» side 2.
Samt div. avtalte nødvendige vedlegg.
NB: Link til skyldelingsbeskrivels legges her:
http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=19981&uid=ny&idx_side=7
(digitalarkivet.no, tinglysingsmateriale, skannede pantebøker og panteregistre, pantebøker
for SørTrøndelag, Gauldal sorenskriveri, pantebok 18(18941896), s. 67, nr. 1
Skyldsætningsforretning).

Med vennlig hilsen
Kjell Ove Mælen
Kjellove.malen@telenor.com
Mobile: +4791133432

Krav om endring av matrikkel side 1.pdf
297 KB
Krav om endring av matrikkel side 2.pdf
25 KB
45_10_Norsk Kylling Eiendom AS.PDF
9 KB
Skjøte side 1.pdf
306 KB
Skjøte side 2.pdf
402 KB
https://zimbra.mgk.no/h/printmessage?id=13366&tz=Europe/Berlin
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1/2

1.11.2016

Zimbra

Skjøte side 3.pdf
420 KB
Skjøte side 4.pdf
176 KB
kart eiendom.pdf
225 KB
SKM_C654e16110110450.pdf
443 KB

https://zimbra.mgk.no/h/printmessage?id=13366&tz=Europe/Berlin
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Kjell Ove Mælen
Krogstadvegen 503
7236 HOVIN I GAULDAL

Delegert vedtak
Delegerte saker - Næring, plan og miljø - nr. 356/16
Deres ref:

Vår ref

Dato

2016/3483-4

16.11.2016

Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 45/15
Saksopplysninger:
Kjell Ove Mælen krever retting av feil i Matrikkelen i kravskjema datert 01.11.2016.
Kravet er fremmet på bakgrunn av at en teig som er matrikkelført på eiendommen gbnr 45/10, i
følge kravstillers påstand, tilhører eiendommen gbnr 45/15. Kravet er vedlagt skjøte, grunnkart,
matrikkelinformasjon, utskrift fra Grunnboken og beskrivelse i mail. Det er ikke innhentet
samtykke fra berørte av den krevde rettingen.
Samtykke og utfyllende opplysninger er etterspurt i foreløpig svar i forvaltningssak datert
04.11.2016. Svar på denne ble mottatt 14.11.2016 uten at samtykke fra berørte var innhentet.
Vurderinger:
Rådmannen vurderer at kravet er mangelfullt dokumentert, og mangler entydighet vedrørende
hvilken teig kravet gjelder. Videre mangler det framsatte kravet samtykke fra den eller de som
blir berørt av rettingen som kreves.
Rådmannen kan ikke på grunnlag av den fremsendte dokumentasjonen verifisere om
eiendommen gbnr 45/10 ble lovlig delt i 1898. Det er også gammel informasjon som legges til
grunn og som etter Rådmannens vurdering bør forelegges jordskifteverket for avklaring.
Kravet tas ikke til følge. Dette ved at kravet berører andre grunneiere som ikke har samtykket i at
rettingen gjennomføres.

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

Vedtak:
Midtre Gauldal kommune avslår krav om retting datert 01.11.2016 på eiendommen gbnr 45/15.
Vedtaket fattes med hjemmel i matrikkellovens § 26 og begrunnes med at berørte grunneiere
ikke har samtykket i den krevde rettingen.

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.
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Saksframlegg

Arkivnr. L13

Saksnr. 2016/2120-11

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
3/17

Møtedato
09.01.201
7
Saksbehandler: Ola Hage

1648_2016014_Rp_Soknesleir_1gangsbehandling

Dokumenter i saken:
1
I
Anmodning om oppstartsmøte - Detaljregulering
Soknes barnehage og boligområde
2
I
Detaljregulering av Soknes barnehage og
boligområde - Varsel oppstart planarbeid
3
I
Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid reguleringsplan - Soknes barnehage og boligområde
4
I
Uttalelse - Varsel om oppstart av reguleringsplan for
Soknes barnehage og boligområde
5
I
Uttalelse - reguleringsplan for Soknes barnehage og
boligområde - oppstartsvarsel
6
I
Detaljregulering Soknes barnehage og boligområde
7
I
Detaljregulering Soknes barnehage og boligområde
8
I
Detaljregulering Soknes barnehage og boligområde
9
U Mangelbrev vedrørende mottatt
reguleringsplanforslag - Soknes barnehage og
boligområde
10 I
Detaljregulering Soknes barnehage og boligområde
- SOSI-filer
11 S 1648_2016014_Rp_Soknesleir_1gangsbehandling
12 I
ROS-analyse og vurdering i henhold til
naturmangfoldloven - Detaljregulering - Soknes
barnehage og boligområde
13 I
Svar på tilbakemelding etter mellommøte
Vedlegg
1 5160538-161213 Planbeskrivelse
2 160930 Plankart, sist endra 161209
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Norconsult Solem arkitektur
Norconsult
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Jernbaneverket
Norconsult Solem arkitektur
Norconsult Solem arkitektur
Norconsult Solem arkitektur
Norconsult Solem Arkitektur
Norconsult Solem arkitektur
Norconsult Solem arkitektur
Norconsult

3
4
5
6
7
8

160930 Plankart, sist endra 161210 - alternativ 2
5163751-161209 Bestemmelser
5163751-161210 Bestemmelser alternativ 2
ROS-analyse og vurdering i henhold til naturmangfoldloven - Detaljregulering - Soknes
barnehage og boligområde
AKU01 R 161024 Soknes barnehage og boligområde Støyfaglig utredning
Geoteknikk og analyserapport

Ingress
Reguleringsplanen Soknes barnehage og boligområde til 1. gangs behandling.
Saksopplysninger
Norconsult Solem Arkitektur har på vegne av Midtre Gauldal kommune oversendt
reguleringsplanforslag Soknes barnehage og boligområde den 26.10.2016. Oversendelsen
inneholdt følgende dokumenter:
 Oversiktskart
 Planbeskrivelse
 Plankart x 2
 Planbestemmelser x 2
 Dokumenter ifm varsel om oppstart
 Mottatte merknader til planoppstart
 Illustrasjoner
 Støyfaglig utredning
 Geoteknikk og analyserapport
 SOSI-fil
 Regulantens resultat av SOSI-kontroll
 ROS-analyse
Bakgrunn for planarbeidet
Planarbeidet gjennomføres for å legge til rette for etablering av en 5-avdelings barnehage og
boliger på det som tidligere var Soknes leir. Planarbeidet omhandler også etablering av
infrastruktur tilknyttet barnehage og boliger, samt etablering av gang- og sykkelveg langs den
kommunale vegen.
Planprosessen
Oppstartsmøte ble avholdt mellom tiltakshaver, regulant og Midtre Gauldal kommune ved
Næring, plan og forvaltning 27.06.2016.
Varsel om oppstart ble annonsert i avisene Trønderbladet og Gauldalsposten hhv 30.06.2016 og
29.06.2016. Berørte naboer og offentlige organer er blitt varslet ved brev og epost datert
28.06.2016. I tillegg ble varsel om oppstart publisert på Midtre Gauldal kommunes hjemmesider
og på www.solemarkitektur.no.
Det ble avholdt mellommøte mellom Midtre Gauldal kommune enhet for NPF, forslagsstiller og
plankonsulent 07.12.2016. Møte omhandlet prinsipielle forhold ved det fremsendte
planforslaget. Drøftingene på møtet medførte at det ble fremsendt ett alternativt planforslag.
Planen fremmes dermed med to ulike alternativer til arealutnyttelse.
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Planområdet
Planområdet ligger ved Soknes på Støren og omfatter hele eller deler av følgende eiendommer;
gbnr 47/13, 47/8, 1006/6, 1006/7 og 49/1.
Planområdet utgjør ca 19 daa.
Planforutsetninger
Planforslaget omfattes av kommunedelplan for Støren (planID: 16482012009) og mindre deler
av reguleringsplanen for Soknesteigen boligfelt (planID: 16482006003). I tillegg omfattes
planforslaget av temaplanen Grønnplan Støren som ble vedtatt 02.03.2015. I fall motstrid
mellom kommunedelplan Støren og reguleringsplanen for Soknesteigen boligfelt settes
reguleringsplanen til side.
Planforslaget krever risiko og sårbarhetsanalyse.
Innkomne merknader
Følgende seks merknader er mottatt i forbindelse med melding om oppstart:
Mattilsynet (04.07.2016)
Bemerker at ledningsnett for vann og avløp må være tilstrekkelig dimensjonert. Samt at nye
bygg må sikres mot tilbakeslag. Mattilsynet har ikke registrert private vannforsyningssystem i
området.
Gauldal Nett (27.07.2016)
Eksisterende luftspenn i området har ikke tilstrekkelig dimensjon for å dekke behovet til
tiltenkte barnehage og boliger. Ny forsyning må hentes fra nettstasjon ved Teigen boligfelt.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (11.08.2016)
Fylkesmannen bemerker flere forhold som må utredes og innarbeides i planen. Herunder;
 Arealene er sentrumsnære og det må legges til rette for effektiv arealbruk.
Minimumskrav til utnytting må innarbeides i bestemmelsene
 Det må gjennomføres støyberegninger for planområde og eventuelt støyreduserende
tiltak
 Tiltak for å sikre tilfredsstillende luftkvalitet må vurderes
 Det skal vurderes om det kan finnes forurensing innenfor planområdet
 Bestemmelse om miljøteknisk undersøkelse skal vurderes
 Avhengig av den miljøtekniske undersøkelsen skal det vurderes tiltaksplan etter
forurensingsforskriften
 Bygninger som skal rives skal kartlegges for miljøgifter
 ROS analyse skal gjennomføres med en nærmere vurdering av jernbane, nærhet til
næringsvirksomhet og tilgjengelighet for nødetater
 Sentrale folkehelsetema som trafikksikkerhet, tilgang til sosiale møteplasser og mulighet
for fysisk aktivitet må hensyntas
 Det må avsettes tilstrekkelig areal for lekeområder og nærlekeplass
 Ifm regulering av tomt til barnehage må forhold som; forurensing i grunnen, støy og
sikkerhet i forhold til jernbane, kartlegging av trafikk langs kommunal veg, eventuelle
kraftlinjer/strømkabler i barnehagens nærhet og utearealer vurderes
Naboene Kant, Rognes og Holthe (11.08.2016)
Oppsitterne sør for planområdet har adkomst fra gamle E6. Av- og påkjøring er uoversiktlig og
bratt. Det er ønskelig at dette forholdet tas inn i det videre planarbeidet.
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Sør-Trøndelag Fylkeskommune (15.08.2016)
Bemerker at bygningsmassen i Soknes leir har kulturminneverdi som bør vurderes for videre
bruk. Kulturverdien er av lokal karakter. Videre bemerkes det at bygninger bør vurderes
gjenbrukt i et ressurs- og kulturminneperspektiv. Dette gjelder spesielt den okermalte brakka
mot Liøya.
Jernbaneverket (02.09.2016)
Planen må fastsette en byggegrense på 30 meter fra spormidte. Veger med motorisert ferdsel kan
ikke anlegges nærmere enn 9 meter og tilsvarende 5 meter avstand for veger uten motorisert
ferdsel. Avstanden målt fra vegkant til spormidt. Planbestemmelsene må sikre etablering av 1,8
meter høyt gjerde mot jernbanegrunn. Jernbanetemaet må medtas i ROS analysen og fremtidig
arealbruk må ikke medføre økt fare for erosjons- og skredskader.
Planens innhold
Planen består av formålene boligbebyggelse, barnehage, renovasjonsanlegg, kjøreveg, fortau,
gang- og sykkelveg, annen veggrunn – grøntareal, parkeringsplasser – på grunnen, grøntstruktur
og friområde. Planen forutsetter sanering av dagens avkjørsel til Soknes leir og etablering av to
nye hhv sørvest og nordøst av dagens. Planforslaget forutsetter at all eksisterende bebyggelse
innenfor planforslaget rives. Byggegrensene i planforslaget er etablert med 30 meter fra
spormidte langs jernbanen, 15 meter fra midtlinje kommunal veg, 4 meter fra nabogrense i
sørvest og 3 meter fra interne fellesveger. Hensynssoner er etablert for frisikt i avkjørsler, for
områder utsatt for ras- og skredfare og en sone langs jernbanen angitt som sikringssone –
transport.
Planen er fremsendt med SOSI-fil som ikke er kontrollert. Dette i påvente av politisk
godkjenning for at planen legges ut til offentlig ettersyn.
Vurdering
Rådmannen vurderer at planforslaget er i tråd med kommunedelplan Støren. Den planlagte
arealbruken samsvarer med tidligere vedtatt overordnet plan for området. Den følgende
vurderingen vil dermed kun omhandle detaljering og utnytting av det enkelte formål, og ikke
arrondering av de enkelte arealformål.
Oppmåling
I forbindelse med oppstartsmøte ble det stilt krav fra Rådmannen om at grenser berørt av
planforslaget må måles opp etter dagens standard og krav. For å opprettholde fremdriften i
planprosessen foreslår Rådmannen at kravet ikke er til hinder for at planen legges ut til offentlig
ettersyn, men at oppmåling må være gjennomført før planen tas opp til andre gangs behandling.
Arealutnyttelse
Planforslaget er fremmet med to ulike plankart med tilhørende bestemmelser. Alternativene er
ulike i hvordan de midtre arealene i planområdet utnyttes. Alternativ 1 viser en inndeling med
hhv B1, B2 og B3. Her reguleres B1 iht eksisterende bruk, B2 «skreddersys» for å imøtekomme
ett kommunalt behov for omsorgsboliger, mens B3 legger til rette for ordinær boligbebyggelse i
form av lavblokk. Byggehøyden for hhv B2 og B3 i alternativ 1 tilsvarer 2 og 3 etasjer.
Rådmannen har vært i dialog med forslagsstiller og plankonsulent i forbindelse med
mellommøte som tidligere beskrevet. Resultat av dette møte ble et alternativ 2 for utnyttelse av
arealene ved Soknes leir. Hovedårsaken til at Rådmannen anmodet om et alternativ var å unngå
at bebyggbare boligarealer gikk bort på bekostning for vegareal. I planforslagets nordøstre
hjørne foreligger det en hensynssone for ras. Dette forholdet vil kunne legge begrensninger for
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anleggelse av boliger. Rådmannen vurderer det som hensiktsmessig og utnytte disse arealene til
kjøreveg som plankartet til alternativ 2 viser.
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Rådmannen vurderer at planforslaget ligger i et sentrumsnært område som taler for arealeffektiv
utnyttelse. Alternativene har ulike bestemmelser for byggehøyde som er angitt med kotehøyde.
For alternativ 1 er det angitt at bebyggelsen kan være tilsvarende tre etasjer i B3 og 2 etasjer i
B2. Det er ikke angitt etasjer eller kotehøyde for formålet B1. For alternativ 2 er det angitt at
formålet B kan bebygges med 3 etasjer og KBA med 2 etasjer. Rådmannen vurderer at arealene
må utnyttes og at det legges til rette for tre etasjes bygninger på de arealene som kan utbygges.
Som det fremgår av begge alternativene er det mye areal som ikke kan bebygges på bakgrunn av
byggegrenser. Dette skyldes at jernbaneverket krever en byggegrense på 30 meter fra spormidte
jernbane mot nordvest. Samt at forslaget tilstøter kommunal veg mot sørøst. Rådmannen
vurderer at alternativ 2 ikke er til hinder for at det etableres omsorgboliger på bakkeplan, men at
etasjene over nyttes til andre beboere fra et planfaglig perspektiv. Denne vurderingen er ikke
helse-/omsorgsfaglig fundert. Rådmannen vil bemerke at det ikke er mulig å regulere boliger til
enkelte brukergrupper, men at dette er et forhold som avgjøres i markedet eller innenfor den
privatrettslige sfære.
Bestemmelsene til alternativ 2 inneholder krav til at det skal vises innfrielse av utnyttelse av
hele arealformålet ved trinnvis utbygging. Denne bestemmelsen vurderer Rådmannen som viktig
for å sikre at innledende utbygging av området ikke blir til hinder for å fullføre intensjonene i
planen. Rådmannen vurderer at likelydende bestemmelse må medtas om alternativ 1 blir vedtatt
lagt ut til offentlig ettersyn.
I forbindelse med mellommøte ble det rettet spørsmål til plankonsulent om det var foretatt
konkrete vurderinger om å regulere retning på bygg i planforslaget. Dette på bakgrunn av at
retning på bygg er fremhevet i forbindelse med mulighetsstudien som er utarbeidet i forbindelse
med planen. Retningen på bygg er avgjørende for solforhold, hindre jernbanestøy og utsikt.
Mulighetsstudien viser til at en orientering av bygg mot sør-sørøstlig er fordelaktig. Rådmannen
har i forbindelse med mellommøte diskutert om det er hensiktsmessig å innta bestemmelse som
regulerer nettopp dette. Regulanten viser til at forholdet er tilstrekkelig regulert i planforslaget
ved at det foreligger bestemmelser for støy og solforhold. Rådmannen vurderer at bestemmelse
for støy finnes i forslaget, men at det ikke foreligger krav til sollys. Rådmannen vurderer at dette
er en bakdel, men at en rigid bestemmelse om retning på bygg kan være til hinder for den totale
utnyttelsen av boligarealet.
Videre har alternativene bestemmelse om minimum antall boenheter. For alternativ 1 er det krav
om hhv minimum 8 boenheter innenfor B2 og 20 boenheter innenfor B3. Innenfor B i alternativ
2 er det krav om minimum 27 boenheter. Av overordnede føringer sier kommunedelplan for
Støren at områder innenfor sone A og B skal ha en utnyttelse på 4 boenheter per dekar. I og med
at Soknes leir er avsatt til fremtidige formål i kommunedelplanen er området ikke direkte
plassert i en konkret sone. Inndelingen i soner er tredelt (A-B-C) hvor sone A er sentrumsnært
og sone C er eneboligområder. Tatt i betraktning områdets beliggenhet legger Rådmannen
sonebestemmelsen for sone A/B til grunn for krav til boenheter. Alle boligformålskoder
tilfredsstiller minimumskravet med unntak av formålet B2 i alternativ 1. Minimumskravet i B2
er satt til 8 boenheter, mens overordnede føringer skulle tilsi et minimum på 10 boenheter.
Rådmannen vurderer at forholdet er i strid med overordnet plan.
Etter anmodning har plankonsulent beregnet maksimal utnytting av boligområder i alternativ 1.
Følgende fremgår for B3;
«…I ulike sammenhenger opereres det med 70 m² BRA som et normtall på størrelse på
leiligheter i blokk. I mulighetsstudien er det for B3 vist skisser med BYA ca 1500 m², som
grovt sett gir ca 4500 m² BRA basert på tre etasjer. Under forutsetning av at det ikke
legges parkering på terreng innen B3 og at hver leilighet har ca 10 m² uteoppholdsareal
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på balkong, vil det kunne etableres mellom 25 og 40 boenheter innen området B3. Det
minste tallet baserer seg på at det er kjørbar adkomst til hver bygning, mens det høyeste
tallet baserer seg på at alt arealet mellom bygningene regnes med i uteoppholdsarealet.
Skissert etablering med tun i midten av bygningen vil gi minst støy på
uteoppholdsarealet. Ut fra dette gir skissert etablering en leilighetsstørrelse på ca 100
m² BRA…»
Følgende fremgår for B2;
«…Innen område B2 vil støy i større grad påvirke antall boenheter. En plassering som
vist i innsendt støyvurdering vil kunne gi ca 600 m² uteoppholdsareal. Under
forutsetning av at parkering ikke legges på terreng innen B2, vil det dermed maksimum
kunne etableres ca 12 boenheter der, og med omtrent tilsvarende størrelse på
leilighetene som i område B3…»
Infrastruktur
Jmf begge alternative i planforslaget fremgår det av bestemmelsenes § 5.1 at det skal utarbeides
detaljplaner for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Rådmannen vurderer at
begrepsbruken bør konkretiseres til tekniske detaljplaner for å oppnå entydighet og unngå
misforståelser. Detaljplan kan assosieres med reguleringsplan.
Planforslagets alternativ 1 åpner for at renovasjon innenfor B2 kan skje med småbeholdere på
hjul. Rådmannen vurderer at renovasjon skal skje ved nedgravd løsning. Dette begrunnes med
estetiske forhold og at overordnet plan henstiller til slik løsning.
Planforslaget inneholder ingen føringer eller bestemmelser om lading av elbil/hybridbil og
parkeringsplasser tilrettelagt for denne type kjøretøy. Rådmannen registrerer at flere og flere
kjøretøy blir ladbare. Dette har følger for strømnett og ellers elektrisk infrastruktur som må
dimensjoneres for økt bruk. Transportsektoren er i endring og det er dermed vanskelig å forutse
om behovet for lading vil fortsette å øke eller om det eventuelt blir andre energikilder som
overtar. Tatt i betraktning dagnes situasjon og trend vurderer Rådmannen at minimum 20 % av
parkeringsplassene, for den enkelte arealformålskode, tilrettelegges for lading av kjøretøy.
Eiendommen gbnr 47/8
Eiendommen ligger i planområdets nordøstre hjørne og er i privat eie. I begge de alternative
planforslagene forutsettes bebyggelsen revet. Formålene er ulike i alternativene, men begge
formål tilsier at arealene kan nyttes til boligbruk. I bestemmelsene til kommunedelplan Støren er
det beskrevet at hele eiendommen skal innløses om deler av denne skal nyttes til infrastruktur.
Begge alternativene i planforslaget nytter deler av eiendommen til gang- og sykkelveg. Jmf
kommunedelplanen skal da hele eiendommen innløses. Rådmannen vurderer at eiendommen
fortsatt kan nyttes som før selv om deler av denne må nyttes til gang- og sykkelveg. Videre
vurderes det som hensiktsmessig at planforslaget er fleksibelt. Dette ved at eiendommen kan
nyttes som før eller evt inngå som utomhusareal for å kunne øke utnyttingen av andre
arealformål. Som det fremgår av plankartet er byggegrensene særdeles begrensende for
fremtidige nye bygninger på eiendommen. Dette er allikevel ikke til hinder for å bruke
eksisterende bygningsmasse som før.
Rekkefølgekrav
Rådmannen vurderer rekkefølgekravene i planforslaget som nødvendig for å sikre bokvaliteten
innfor planområdet. Rådmannen vurderer videre at bestemmelsenes § 9.1 må endres. Dette slik
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at gang- og sykkelveg (o_GS) medtas som infrastruktur som ikke kan bygges trinnvis, men som
må være etablert før det gis brukstillatelse etter planforslaget.
ROS-analysen
Rådmannen vurderer at ROS-analysen kan godkjennes slik den foreligger.
Forslagsstiller har anmodet om at alternativ 1 velges fremfor alternativ 2. Dette er begrunnet
med at B2 er tilpasset en utbygging av 8 omsorgsboliger i et en- eller toetasjers bygg og at
område B3 vil fremstå mer entydig ved en tidsforskyvet feltutbygging.
Rådmannen vurderer at innspillende i forbindelse med planoppstart er ivaretatt eller tilstrekkelig
utredet. Regulantens ivaretakelse av innspillene fremgår av planbeskrivelsen.
Konklusjon
Etter en helhetsvurdering vurderer Rådmannen at alternativ 2 sikrer en bedre arealutnyttelse
innenfor planområdet enn alternativ 1. Rådmannens innstilling baserer seg dermed på alternativ
2 med vilkår som følge av vurderingene over. Om utvalget ikke deler Rådmannens vurdering
om valg av alternativ anmoder Rådmannen om at saken returneres for fornyet behandling basert
på alternativ 1.
Rådmannens innstilling
Utvalg for Næring, plan og miljø vedtar at Soknes barnehage og boligområde (planID:
16482016014), alternativ 1, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Det settes som
vilkår at følgende punkt endres eller fjernes:
 Bestemmelsenes § 5.1 konkretiseres slik at det kreves «teknisk detaljplan» og ikke
«detaljplan»
 Bestemmelse som sikrer at minimum 20 % av parkeringsplassene, for det enkelte
arealformål, skal være forberedt for lading av ladbare kjøretøy må inntas i bestemmelsene
 Bestemmelsenes § 9.1 endres slik at gang- og sykkelveg ikke kan etableres trinnvis, men
skal være opparbeidet før det gir brukstillatelse etter planen
 Bygninger innenfor formålet KBA endres slik at disse ikke forutsettes fjernet
Det settes som vilkår at oppmåling er gjennomført, for grenser som er berørt av planforslaget,
før planen tas opp til andre gangs behandling.
Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.
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BAKGRUNN
Norconsult Solem Arkitektur er engasjert Midtre Gauldal kommune, eiendom og
kommunalteknikk, til å fremme reguleringsplan (detaljregulering) for et ca. 19,0 daa stort
område i Støren. Eksisterende bebyggelse på eiendommen gnr. 47, bnr. 13 på Støren i
Midtre Gauldal skal rives for å gi plass til en 5-avdelings barnehage og boliger på det som
tidliger var Soknes leir.
Tilretteleggingen er i samsvar med arealdisponering vist i kommunedelplan. Bestemmelsene
til kommuneplanen krever detaljregulering av nye boligområder og barnehage.
Det er utarbeidet et mulighetsstudie som viser mulig arealutnyttelse.
Det ble gjennomført oppstartsmøte 27.06.2016 med Midtre Gauldal kommune. Varsel om
oppstart av planarbeid ble annonsert 29.06.2016 i Gauldalsposten og 30.06.2016 i
Trønderbladet. Berørte naboer og offentlige organ ble informert gjennom brev og e-post
datert 28.06.2016. Informasjon om planarbeidet har ligget ute på www.mgk.no fra
01.07.2016 og www.solemarkitektur.no fra 27.06.2016.
Planprogram.
Siden aktuell utnyttelse i hovedsak er i samsvar med overordnet planer og føringer /
høringer, er det ikke krav om eget planprogram, jfr plan- og bygningslovens § 4-1. Planlagt
tiltak har ikke et omfang eller virkning som gjør at det kommer inn under de krav som
forutsetter konsekvensutredning, jamfør forskrift av 19.12.2014.
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Det er utarbeidet ROS-analyse i samsvar med plan- og bygningslovens § 4-3. Temaene støv
og støy fra trafikk, forurensing i grunnen, geotekniske forhold, brannfare og trafikksikkerhet
er nærmere vurdert. Avbøtende tiltak er innarbeidet i plankartet eller planbestemmelsene.
Vurdering i henhold til naturmangfoldloven
Det er gjennomført vurdering av planområdet i henhold til §§ 8-12 i naturmangfoldloven. Det
er ikke kommet fram opplysninger i saken som skulle tyde på at det finnes viktige arter eller
naturtyper direkte knytt til planområdet. Vurderingen viser at det er funnet løsninger som gir
de best samfunnsmessige resultater.
Planområdet og berørte eiendommer.
Planforslaget omfatter hele eller deler av følgende eiendommer:
• Gnr. 47, bnr. 13 (16.219 m²), reguleres til barnehage, boligformål og
samferdselsareal.
• Gnr. 47, bnr. 8 (1.347 m²), reguleres til boligformål og samferdselsareal, alternativt
kombinert bebyggelse / anlegg og samferdselsformål
• Ca. 1,3 daa av gnr. 1006, bnr. 6 og 7, reguleres til samferdselsareal.
• Ca. 0,1 daa av gnr. 49, bnr. 1, reguleres til samferdselsareal.
I nordøst legger planområdet seg inn til reguleringsplan for Soknesteigen boligområde.
Videre sørover tas med eksisterende veg. Ut over dette sammenfaller plangrensene med
gjeldende eiendomsgrense for gnr. 43, bnr. 17 og gnr. 43, bnr. 8. Sistnevnte eiendom tas inn
i planområdet i forbindelse med vurdering av fortau langs kjørevegen.
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Fig 1. Planområde er vist på kartutsnittet med svart stiplet linje.
Statlige og regionale retningslinjer, generelle føringer
Fortetting og effektiv arealbruk i byer og tettsteder er et grep i forhold til jordvern, men også i
forhold til samferdsel, biologisk mangfold og klima.
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unge sine interesser i planlegging skal sikre et
oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger.
Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging legger opp til at
planlegging av utbyggingsmønsteret og transportsystemet bør samordnes slik at det blir lagt
til rette for mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at en kan avgrense
transportbehovet.
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) og Retningslinje for
behandling av luftkvalitet i planleggingen (T-1520) gir føringer for en langsiktig
arealdisponering som forebygger støy- og støvproblemer.
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Kommunedelplan, reguleringsplan og grønnplan
I kommunedelplan for Støren 2014-2026, vedtatt 23.06.2014, er arealet som inngår i
planområde vist som offentlig tjenesteyting (o_TJ-F2), framtidig boligområde (B-F2) og
kombinert bebyggelse- og anleggsformål (KBA6).

Fig 2. Utsnitt av vedtatt kommunedelplan, med angivelse av området ved Soknes.
I bestemmelsene til kommuneplanen heter det at felt KBA6 skal benyttes til boligformål.
Utvidelse av infrastruktur / offentlig tjenesteyting forutsetter at eiendommen gnr. 47, bnr. 8
innløses. Planområdet omfattes ikke av de hensynssoner som er vist i kommunedelplan.

Fig 3. Oversikt over andre reguleringsplaner i området ved Soknes leir.
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Ca. 50 m² av gnr 47, bnr. 13 inngår i reguleringsplan for Soknesteigen boligfelt, regulert i
2006, planident 2006003. Området som omfatter gnr. 47, bnr. 13 er regulert til kjøreveg.
Grønnplan Støren ble vedtatt 02.03.2015 og viser blant annet møteplasser i sentrum.
Planområdet ligger rett vest for området knyttet til idrettsparken (område I i figuren nedenfor).

Figur 4. Utsnitt av Grønnplan for Støren, med planområdet avmerket.
Kommunestyret i Midtre Gauldal vedtok 30.05.2016 kommunal planstrategi for perioden
2016-2019. I dokumentet meddeles det behov for ny barnehage på Støren, samt 6-8 nye
boenheter for grupper med særskilte behov. Det forventes at Støren og Sokndal vil stå for
størst befolkningsvekst framover.
Avvik fra overordnede planer
Planforslaget er i samsvar med hovedtrekk og rammer i gjeldende reguleringsplan og
kommunedelplan.
Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold
Planområdet ligger ca. 1 km sørvest for kommunesenteret Støren og ca. 0,2 km nord for E6.
Gnr. 47, bnr. 13 er tidliger nyttet som militærleir (Soknes leir, solgt i 2003) og er bebygd med
lager- og kontorbygg. Bygningsmassen skal rives og ville ved videre drift ha behov for
betydelig oppgradering. Området benyttes i dag i hovedsak til offentlig virksomhet (lager for
kommunalteknisk drift, brannstasjon m.m.).
Gnr. 47, bnr. 8 er en bebygd boligeiendom på ca 1,3 daa.
Trafikkforhold.
Adkomst er via kommunal veg Liøya fra E6 og sentrum. Det er opparbeidet gang- og
sykkelveg langs østre del av den kommunale vegen, ca. 200 meter øst for planområdet. Det
er også gangveg mellom idrettsanlegget / Støren barneskole og boligområdet ved
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Soknesteigen. Ca. 70 meter nord for planområdet går vegen i en jernbaneundergang
(bredde 4,1 meter /høgde 3,7 meter).
Det er ikke registrert trafikkmengde i den kommunale vegen. Vegen har skiltet fartsgrense 60
km/t, men reell fart gjennom jernbaneundergangen er vesentlig mindre.
Det er bussholdeplass ca. 200 meter øst for planområdet.
Landskap og grunnforhold.
Planområdet er tilnærmet flatt og ligger på høydekote 103, ca. 20 meter høyere enn
normalvannstand for Gaula.
Tilgjengelige data
(www.ngu.no) beskriver
løsmassene på eiendommene
som sammenhengende elveog bekkeavsetning, med sand
og grus som dominerende
element.
NVE´s aktsomhetskart for
jord- og flomskred viser at
nordøstlige del av
planområdet ligger i
utløpsområdet for
masseskred.
Fig 5. Utsnitt av NVE´s
aktsomhetskart.
Størsteparten av planområdet er tidligere brukt som militærleir. Med bakgrunn i dette kan det
ikke utelukkes at deler av grunnen er forurenset. Med bakgrunn i at det ønskes etablert
barnehage må det gjennomføres miljøteknisk grunnundersøkelse og eventuell påfølgende
tiltaksplan.
Støy og støv.
Det er ikke tidligere kjente rapporter over støy- og støvforholdene innen planområdet. Med
bakgrunn i nærhet til Dovrebanen er det innhentet støyvurdering som viser at deler av
planområdet blir påvirket av jernbanestøy over Lden58 Db og biltrafikkstøy over Lden55 Db fra
Liøya.
Barn og unges interesser.
Arealene innen planområdet er ikke tilrettelagt for aktiviteter spesielt knyttet til barn og unge.
Kulturminner.
Det er ikke kjente automatisk fredede kulturminner i planområdet. I forbindelse med
regulering av Soknesteigen boligområde, rett øst for planområdet, ble det i 2006 gjennomført
maskinell søkesjakting og visuell registrering av gnr. 46, bnr. 3. Det ble ikke påvist funn av
automatisk fredede kulturminner i det området.
Fylkeskommunen har påpekt at eksisternde bebyggelse knyttet til Soknes militærleir har
kulturminneverdier som ansees å ha lokal verdi.
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Andre forhold
Radon
Radonforekomstene er ikke undersøkt. 5-20% av målinger i Støren er over tiltaksnivået. I
henhold til § 13-5 i forskrift om tekniske krav til byggverk skal bygninger prosjekteres og
utføres med radonforebyggende tiltak når det ikke er dokumentert at forholdene er
tilfredsstillende.
Samråds- og medvirkningsprosess
Det ble gjennomført oppstartsmøte 27.06.2016 med Midtre Gauldal kommune. Varsel om
oppstart av planarbeid ble annonsert 29.06.2016 i Gauldalsposten og 30.06.2016 i
Trønderbladet. Berørte naboer og offentlige organ ble informert gjennom brev og e-post
datert 28.06.2016. Informasjon om planarbeidet har ligget ute på www.mgk.no fra
01.07.2016 og www.solemarkitektur.no fra 27.06.2016.
Innspill til reguleringsforslaget
I forbindelse med melding om oppstart regulering ble det gitt frist fram til 16.08.2016 for
tilbakemelding. Det er mottatt 6 uttalelser.
Nedenfor følger sammendrag av de enkelte innspillene med forslagsstillers kommentarer.
Mattilsynet (04.07.2016).
Mattilsynet har ikke registrert private vannforsyningssystem i området og har ingen
merknader til nyetableringen. Vannforsyning og avløp løses med tilkobling til eksisterende
anlegg i området. Det er en forutsetning at ledningsnettet er tilstrekkelig dimensjonert og at
det er forsyningskapasitet. Nye bygg må sikres tilfredsstillende løsning for sikring mot
tilbakeslag.
Kommentar:
Mottatt innspill tas til etterretning. VA-plan utarbeides i forbindelse med byggesøknad.
Gauldal Nett (27.07.16)
Har ingen innvendinger til planen. Pr. i dag har er det en luftlinje på vestsiden av området,
men denne har ikke tilstrekkelig dimensjon for å dekke behov for barnehage og boliger.
Eventuell ny forsyning må hentes fra bestående nettstasjon som ligger ved Teigen boligfelt.
Kommentar:
Mottatt innspill tas til etterretning. Tilkobling til nettstasjon avklares i forbindelse med
byggesøknad.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (11.08.16).
Foreslått areabruk er i tråd med overordnede planer.
Ber om at det legges opp til en effektiv arealbruk i sentrale utbyggingsområder og at det
innarbeides minimumskrav til utnytting. For å sikre gode støyforhold for ny bebyggelse er det
viktig at støy legges som premiss for utbyggingen og at bygninger og romløsninger og
uteområder plasseres slik at støyutfordringene minimaliseres. Påpeker at det må
gjennomføres støyberegninger for planområdet. Nødvendige støyreduserende tiltak må
sikres gjennom bestemmelsene. Bestemmelsene må utformes slik at det klart framgår hvilke
støygrenser som gjelder for innendørs arealer og uterom. Det må også vurderes om det er
behov for tiltak for å sikre tilfredsstillende luftkvalitet. Nødvendige avbøtende tiltak må sikres
gjennom bestemmelsene.
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Det må vurders om det kan være forurensing innenfor planområdet. Det må vurders en
bestemmelse som sikrer at det gjennomføres miljøteknisk undersøkelse av grunnen før
anleggsarbeidet starter. Eksempel på bestemmelse kan være: «Graving og disponering av
masse må skje på grunnlag av miljøteknisk undersøkelse. På bakgrunn av dokumentasjon
fra undersøkelsen må det vurderes om det skal utarbeides en tiltaksplan som skal
godkjennes av kommunen».
Bygninger som skal rives skal kartlegges for innhold av miljøgifter.
Det forutsettes at det foretas en ROS-analyse og vurdering av hvordan framtidig
klimaendring vil påvirke tiltaket. Det bør foretas en nærmere vurdering av risiko knyttet til
planområdets beliggenhet ved jernbanen, av risiko knyttet til næringsvirksomheter
beliggende sør for planområdet og tilgjengelighet for nødetater.
Beliggenheten mellom veg og jernbane er en utfordring, og bebyggelsen må plasseres slik at
bokvaliteten blir best mulig totalt sett. Når planen kommer til høring, bør det være tatt hensyn
til sentrale forlkehelsetema som trafikksikkerhet, tilgang til sosiale møteplasser og muligheter
for fysisk aktivitet.
Det må avsettes tilstrekkelig og hensiktsmessige areal for lekeområder for barn og unge,
herunder nærlekeplasser rettet mot de aller minste barna og at tilrettelegging tas inn i
rekkefølgebestemmelsene. Valg av gang- og sykkeltrase vil være et viktig tema.
Ved regulering av tomt til 5-avdelings barnehage må en blant annet avklare forhold knyttet til
forurensing i grunnen, støy og sikkerhet i forhold til jernbanen, kartlegging av trafikk langs
kommunal veg, eventuelle kraftlinjer / strømkabler i barnehagens nærhet og vurdering av
utearealer.
Kommentar:
De ulike forhold som er omtalt av fylkesmannen søkes ivaretatt i utarbeidet plandokumenter.
Kant, Rognes og Holthe (11.08.16).
Oppsitterne sør for planområdet har adkomst fra gamle E6. Av- og påkjøringen er
uoversiktlig og bratt. Det er ønskelig at dette forholdet tas inn i det videre planarbeidet.
Kommentar:
Planforslaget viser gang- og sykkelveg inn mot den avkjørselen eiendommene har til gamle
E6. Gang- og sykkelvegen legges slik i terrenget at det blir bedre siktforhold i forhold til
dagens situasjon.
Sør-Trøndelag fylkeskommune (15.08.16).
Soknes militærleir har kulturminneverdier som bør vurderes for videre bruk. Leiren ansees å
ha lokal verdi. Ut fra et ressurs- og kulturminneperspektiv anbefaler fylkeskommunen at
bygninger blir vurdert gjenbrukt, for å ivareta viktige spor etter militærhistorien. Det gjelder
spesielt den okermalte panelte brakka inn mot Liøya.
Ikke registrert automatisk fredede kulturminner innen området. Minner om prinsippene om
universell utforming og om ivaretakelse av hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og
estetisk utforming av omgivelsene.
Kommentar:
Eksisterende bygningsmasse innen planområdet er i hovedsak i brukbar stand, men vil ha
behov for større renovering ved endret bruk. Den okermalte brakka ligger i felt B3 som
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avsettes til boligbebyggelse, og vil ligge ca. 2 meter nærmere Liøya enn anbefalt
byggegrense. Med bakgrunn i vedtatt kommunedelplan, fastsettes ikke krav om bevaring av
eksisterende bebyggelse. I forbindelse med en framtidig byggesak vil utbygger likevel på et
fritt grunnlag kunne vurdere muligheten for gjenbruk av deler av eksisterende
bygningsmasse, ut fra en samlet vurdering av funksjonalitet og tilgjengelighet.
Jernbaneverket (02.09.16)
Planen må fastsette 30 meter byggegrense fra nærmeste spormidte. Minsteavstand mellom
jernbanesporet midtlinje og vegkant må ikke være nærmere enn 9 meter for veger med
motorisert ferdsel og 5 meter for veger som ikke skal ha motorisert ferdsel.
I ROS-analysen må tas med risiko og sårbarhet for jernbanen og som følge av jernbanen.
Planområdet grenser mot Dovrebanen og det må i planbestemmelsene sikres gjerde med
høyde minst 1,8 meter mot jernbanetraseen.
Planlagt arealbruk må ikke medføre økt fare for økt erusjons- og skredskader på
Jernbaneverkets anlegg. Det finnes en planovergang vest for planområdet. Sikkerheten
rundt denne må bli vurdert i planprosessen.
Viser ellers til Jernbaneverkets veileder for nasjonale interesser i arealplanlegging.
Kommentar:
De ulike forhold som er omtalt av Jernbaneverket søkes ivaretatt i utarbeidet
plandokumenter.
BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
Planforslaget skal gi anledning til å tilrettelegge for barnehage og boliger i samsvar med
kommunedelplanen.
Plandata
Arealbruksformål
i planen
Sum grunnareal
(totalt 18951 m²)
Utnytting planlagt
/ mulig
bebyggelse
(bygningsareal)

Boligbebyggelse
8.063 m²
B1 og B2:
BYA
ca 800 m²
B3: BYA
ca 1.400 m²

Eksisterende
bebyggelse som
forventes revet.

Barnehage,
renovasjons
anlegg
4.282 m²

Samferd.anlegg,
offentlig
3.401 m²

Fellesareal
adkomst

Grøntareal

2.201m²

1.004 m²

BYA
ca.1.000 m²
BRA
ca.1.500 m²

BYA: ca. 230 m² (eksisterende bolighus og garasje innen bnr. 8)
BYA: 3.812 m² (lagerbygninger m.m. innen bnr. 13)

Planlagt arealbruk
• Byggområde:

B1:

Frittstående eller konsentrert
småhusbebyggelse
Konsentrert småhusbebyggelse
Konsentrert blokkbebyggelse
Offentlig barnehage
Felles renovasjonsanlegg

B2:
B3:
o_BH
f_RA:
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•

Samferdselsanlegg:

o_KV, o_FT:
o_PP
f_KV

Offentlig kjøreveg og fortau
Offentlig parkeringsplasser
Felles kjøreveg

•

Grøntstruktur

G

Grøntstruktur

Med bakgrunn i tilbakemelding fra kommunen er det utarbeidet et alternativt plankart
(benevnt alternativ 2) der ene innkjøringen til området er lagt i grensen til nabotomta i
nordøst. I dette plankartet er gnr. 47, bnr. 8 regulert til kombinert bebyggelse og anlegg
(KBA) i samsvar med kommunedelplanen. Det henvises til egen omtale av alternativ 2
senere i planbeskrivelsen.
Plangrep
Med utgangspunkt i behov for etablering av barnehage på et areal benyttet til lager m.m.
gjennomføres det en regulering tilpasses arealbruken vist i kommunedelplan for Støren.
Det legges til rette for felles adkomstveg og parkering for ansatte og brukere av barnehagen.
I midtpartiet (boligfelt B3) legges det opp til at deler av bilparkeringen skjer i parkeringskjeller.
Felt B1 tilsvarer kommuneplandelens felt KBA6.
Det er gjennomført en mulighetsstudie som som viser flere alternative løsninger.

Fig 6. Skisse vist i mulighetsstudiet. Viser mulig plassering av barnehage og omsorgsbolig.
Planforslaget tar utgangspunkt i de drøftinger som er gjennomført i mulighetsstudiet.
Mulighetsstudiet viser at en orientering av bygg mot sør/sørvest har flere fordeler, blant
annet ved å reduserer støypåvirkningen fra jernbanen, en får gode solforhold og
plasseringen ivaretar utsikt og lange siktlinjer mot sør og øst, utover dalen.
Planforslaget tar videre utgangspunkt i Sentrumsplan for Støren sentrum, vedtatt i 2013. Her
er det for grad av utnytting og fortetting brukt ABC-prinsippet for boliger der områdene A skal
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ha høy utnyttingsgrad med blokk/leilighetsbygg med mer enn 2 etasjer, og i områdene B skal
ha middels utnyttingsgrad og bygninger mindre enn 3 etasjer, men ulikt områder C som skal
ha lav utnyttingsgrad basert på eneboliger.
Planområdet ligger iforlengelse av aksen Snurruhagen boligområde - Soknes leir, der det
legges til grunn en grad av utnytting og fortetting i henhold til A/B-kriteriene ovenfor.
Byggegrensene i plankartet er satt 15 meter fra Linøyas (hovedvegens) midtlinje, 4 meter fra
nabogrense i sørvest og 30 meter fra spormidte jernbanelinje. Mot felles interne veger i
planområdet er byggegrensen satt til 3 meter. Det tillates satt opp støyskjerming utenfor de
viste byggegrenser.
Det er satt grense for hensynssone / sikringssone 15 meter fra spormidte jernbanelinje.
Mellom denne grensen og jernbanelinjen skal det ikke foretas inngrep eller overflatearbeid
uten tillatelse fra Jernbaneverket. I planforslaget foreslås det satt opp gjerde innen dette
området, for å hindre unødig kryssing av jernbanelinja og ferdsel langs jernbanestrekninga.
Samferdselsanlegg, adkomst og parkering
Adkomstvegen til området, Liøya,
reguleres med samme dimensjon som
ble fastsatt i reguleringsplan for
Soknesteigen, som ligger rett øst for
nytt utbyggingsområde.
Til venstre er vist forslag til
arealdisponering innen Soknes
barnehage og boligområde satt
sammen med vedtatt reguleringsplan
for Soknesteigen.
Det reguleres gang- og sykkelveg
langs med Liøya. Denne samordnes
med adkomst gjennom Soknesteigen
og sti fram til idrettsanlegg og Soknes
barneskole. Dette vil gi en mer
trafikksikker adkomst for myke trafikkanter til og fra barnehagen og boligområdet.
Gang- og sykkelvegen tilpasses terrenget og eksisterende boligadkomst sørvest for
barnehagen slik at det oppnås bedre siktforhold enn i dagens avkjørsel.
Tomtene er samlet såpass store, med variert bruk og kjøremønster, at det anlegges flere
avkjørsler inn til tomtene fra Liøya. Nåværende avkjørsel til Soknes leir-tomta er omtrent midt
mellom avkjørslene til naboene i sørvest og nordøst. Det er ca. 210 meter mellom
avkjørslene til disse naboene.
Så lenge bolig på gnr. 47, bnr. 8 er i bruk opprettholdes dagens avkjørsel fra den
eiendommen. I forhold til framtidige løsninger vil denne avkjørselen kunne være midlertidig.
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Det etableres ny avkjørsel som benyttes av barnehagen og det sentrale boligfeltet, der
avkjørselen til sistnevnte gis mulighet for nedkjøring til parkeringskjeller. Den nye avkjørselen
ligger ca. 40 meter lenger mot sørvest enn eksisterende avkjørsel og ca. 55 meter unna
avkjørselen til naboen i sørvest. Her vil det være hyppig trafikk på begynnelsen og slutten av
arbeidsdagen. Korte avstander og oversiktlighet internt vil redusere faren for ulykker.
Adkomstene er utformet slik at det ivaretar varelevering til barnehagen og adkomst for
renovasjonsbil m.m. til området. Innkjøring til området, snuforhold og parkeringsplassen
framfor barnehagen er utformet slik at bilene til barnehagen ikke risikerer å bli stående i
Liøya fordi kapasiteten på innkjøring og parkeringsplassen er for liten.
Ny avkjørsel legges også mellom omsorgsboligene og det sentrale boligfeltet. Den vil da
ligge ca. 50 meter fra avkjørselen til nabo i nordøst, og ca. 105 meter fra barnehagen.
Med to adskilte avkjørsler til denne tomta så blir det nødvendig med mulighet for å snu
innerst på tomta. Dette kombineres med parkeringsplasser og muliggjør en etappevis
utbygging uavhengig av hverandre. Når begge avkjørslene er opprettet, så anlegges
forbindelsen mellom avkjørslene, for å lette brøytearbeider, søppel- og flyttetransport,
adkomst for brannbil o.l. Det anlegges også legges parkeringsplasser på dette arealet.
Det er i mulighetsstudiet vurdert å ha kun en avkjørsel fra tomta, med samme plassering som
eksisterende løsning. I forhold til tiltenkt bruk, så er dette en svak løsning. Det vanskeliggjør
faseutbygging på tomta, samt at det periodevis vil være høy trafikk-belasting på det interne
vegnettet, i nærhet til både barnehage og boligfelt. Kun en avkjørsel blir totalt sett en mindre
trafikksikker løsning enn to avkjørsler.
Med to avkjørsler, som betjener både barnehage og boliger, samt avkjørsler til private tomter
i sørvest og nordøst, bør det i egen forvaltningssak vurderes om fartsgrensen på deler av
Liøya senkes fra gjeldende 60 km/t til 30 km/t.
I plankartet er tatt med siktetrekanter ved utkjøring til Liøya. Ferdsel langs gang- og
sykkelvegen vil være førende for siktelinjene med øyepunkt 3,0 meter fra formålslinje og 25
meter stoppsikt.
Dersom det legges til grunn at ca. 60 % av barna leveres og hentes i makstimen og at ca. 90
% av barna vil bli fraktet med bil, vil det medføre en trafikk på i underkant av 50 kjøretøy pr.
time. Ved å anlegge 17 parkeringsplasser vil hver bil kunne stå i 20 minutter uten at det
oppstår kø. Avsatt areal til parkeringsplasser gir rom for dette antallet parkeringsplasser i
tilleg til at det skal legges til rette for minimum 2 sykkeloppstillingsplasser tilpasset sykkel og
barnehenger.
På ettermiddag/kveld og i helgene, når barnehagen er stengt, vil parkeringsplassene kunne
benyttes av allmennheten. En plass skal tilpasses personer med nedsatt funksjonsevne.
Barnehage
Det tenkes etablert en offentlig barnehage med 5 avdelinger og med et samlet areal på noe
over 4,2 daa. Grad av utnytting foreslås fastsatt til %-BYA = 35 %, som muliggjør en
bygningsmasse og uteareal som er tilpasset til barnehagelovens veiledende arealnorm som
kommunen forholder seg til. Det vises til rundskriv F-08/2006 hvor det er gitt veiledende
arealnorm for barnehager. På bakgrunn i arealnormen er det i rundskrivet utarbeidet forslag
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til arealprogram for barnehageanlegg som viser at et omtrentlig arealbehovet fordeler seg
slik (parkering ikke inkludert):
4 barnegrupper: uteoppholdsareal på minimum 1,6 daa og et tomteareal minimum 2,8 daa,
5 barnegrupper: uteoppholdsareal på minimum 2,0 daa og et tomteareal minimum 3,0 daa,
6 barnegrupper: uteoppholdsareal på minimum 2,5 daa og et tomteareal minimum 3,5 daa.
Barnehagen kan ha en byggehøyde på 9 meter målt vertikalt over gjennomsnittlig ferdig
planert terreng rundt bygningen.Dette muliggjør at deler av bygningsmassen vil kunne ha
2 etasjer med personalrom m.m. i øverste etasje.
Ut fra ønske om best mulig lysforhold på dagtid i tillegg til at en kan beholde deler av
vegetasjon inn mot naboeiendommen i sørvest som en leskjerm, bør bebyggelsen plasseres
i nordøstre del av barnehagetomta. Kveldssolen forsvinner rundt kl. 19-20 på sommeren, og
enda tidligere fra høst til vår, grunnet fjellet i vest.
Endelig plassering og prosjektering av barnehagens bebyggelse vil skje i forbindelse med
søknad om byggetillatelse. Sammen med den søknaden skal det også sendes inn detaljert
plan av den ubebygde del. I planforslaget er byggegrensene satt 4 meter fra eiendomsgrensen til eksisterende boligtomter slik at det er fleksibilitet ved plassering av
bygningsmasse og uteoppholdsareal. I tillegg til selve barnehagebygningen vil det kunne
vurderes behov for noen frittliggende boder som tillates utenfor fastsatte byggegrenser.
Jernbanestøy er en støykilden i området, men støyvurdering viser at støyen fra jernbanen
ikke vil påvirke barnhagearealet i en høyde på 1,5 meter over bakken, men gå høyere over
bakken. Slik barnehagebygget er plassert i utarbeidet perspektiv, vil det danne barrierer mot
støy fra jernbanen og reduserer antall arealenheter som blir utsatt for støybelastning.
Boligbebyggelse
I nordøstre del av tomta (område B1/B2) skal det bygges 8 omsorgsboliger i et en- eller
toetasjers bygg.

Figur 7. Skisse over fra mulighetsstudiet viser en mulig bebyggelse innen planområdet.
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I midtre del av tomta legges det opp til høyere utnyttingsgrad med lavblokk / leilighetshus .
Det settes krav om minimum 20 boenheter innenfor område. Fastsatt maksimum
byggehøyde tilsvarer 3 etasjer bygningsmasse. Skissen nedenfor viser mulig plassering av
bygg. Bygningstype, plassering og volum på bygninger vil kunne endre seg i forbindelse med
framtidig detaljprosjektering av i forbindelse med en byggesøknad innen dette området.
Tomtas kvaliteter søkes ivaretatt med foreslåtte boligbebyggelse. Dette er
• gode solforhold på hele tomten, fra tidlig morgen, til solen forsvinner bak fjellet om
kvelden (omtrentlig fra kl. 19 til kl. 20 midt på sommeren)
• utsikt mot sør og øst (eventuelt redusere vegetasjon på østsiden av hovedvegen)
• gode utearealer, også mot veg og jernbane når støyforhold er ivaretatt. Det settes
krav om minimum 50 m² uteoppholdsareal pr boenhet. Minimum 50 % av
uteoppholdsarealet skal være fellesarealer.
Renovasjonsanlegg
Ut fra hensynet til bo- og barnehagemiljøet avsettes det areal til å kunne etablere nedgravde
containere. Planforslaget ivaretar behovet for adkomst og areal til anlegget og avfallet vil
kunne hentes uten at det skjer løft over fortau, samt at plasseringen vil gi rasjonelle
leveransepunkt for barnehagen.
Avfallshåndtering innen felt B2 må avklares i forbindelse med byggesøknaden. For beboerne
i felt B3 bør det også anlegges felles anlegg for renovasjon. Plassering kan fastsettes i
forbindelse med byggesøknaden, men bør anlegges slik at det ikke blir vesentlig over 50
meters avstand mellom avfallsanlegget og inngangspartiene til boligbebyggelsen.
Vannforsyning:
Kommunen har gitt følgende informasjon vedrørende vannforsyning og eventuelt
sprinkelvann for området: Generell vannforsyning til bygninger antas å være kurrant. Når det
gjelder sprinkelvann så må det gjøres en nærmere vurdering. Området forsynes fra to sider,
begge Pvc dim 110 mm. Kapasitet på sprinkelvann må enten bestemmes med tappeprøve
eller modellkjøring. Statisk trykk i kum 4491 er 4,5 bar.
Universell utforming.
Universell utforming innebærer at en i planlegging og utforming av tiltak og omgivelser
tilstreber løsninger som gir god tilgjengelighet og brukbarhet for alle, og som samtidig
tilfredsstiller andre samfunnsmessige mål.
Uteoppholdsarealer innen planområdet samt adkomster til barnehagen fra offentlig veg og
fra parkeringsplass plasseres slik at det gir god og kort adkomst. Det er også krav om
universelt utformede tilgang til felles renovasjonsanlegg.
Gjennomføring og rekkefølgebestemmelser
I forbindelse med utbyggingen er det i forslag til planbestemmelser tatt inn rekkefølgekrav
om at adkomstveg, parkering, fortau, gjerde og annen nødvendig infrastruktur skal være
etablert før det gis brukstillatelse for bygningstiltak.
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For å minimalisere ulempene i bygge- og anleggsfasen skal det utarbeides plan for
gjennomføring av utbyggingen. Nødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert før byggeog anleggsarbeidet kan igangsettes.
Alternativt plankart / bestemmelser – alternativ 2
Med bakgrunn i tilbakemelding fra kommunen er det utarbeidet et alternativt plankart
(benevnt alternativ 2) som viser at nordre innkjøring til området er flyttet ca. 50 meter lenger
nordover og lagt i grensen til gnr. 47, bnr. 8. Forskjellen mellom de to plankartene er ut over
dette at område B1 og B2 er slått sammen til ett feltet og at gnr. 47, bnr. 8 er regulert til
kombinert bebyggelse og anlegg (KBA) i samsvar med kommunedelplanen.
Forslagstiller ønsker at kommunen vedtar plankart sist endret 09.12.2016 ut fra at område
B2 er tilpasset en utbygging av 8 omsorgsboliger i et en- eller toetasjers bygg og at område
B3 vil framstå mer entydig ved en tidsforskyvet feltutbygging.
Følgene av alternativ 2 ved å legge avkjørselen i grensen til gnr. 47, bnr. 8 er i hovedsak at
det oppnås felles avkjørsel fra denne eiendommen og resten av feltet, i tillegg til at
adkomstvegen legges i faresone ras / skred slik at større del av bebyggelse legges utenfor
denne sonen.
Virkninger av planforslaget.
Stedstilpasning, byggeskikk
Soknes leir og området rundt er preget av 1-2 etasjers eneboliger og de store
lagerbygningen på Soknes leir (med opp til 10 meters høyde) og driftsbygninger og annen
bygningsmasse på tilliggende gårdsbruk.
Skissert utbygging vil ikke endre området karakter vesentlig all den stund Soknes leir med
dens store bygningsmasse fra før gir et markert uttrykk.
Biologisk mangfold og naturmiljø
Utbygging av barnehage og boliger samt tilrettelegging av parkeringsplasser vil ikke ha
vesentlig innvirkning på det biologiske mangfold og naturmiljøet som er i området.
Transport, trafikk og parkering
Planlagt utbygging vil medføre noe mer trafikk enn dagens situasjon.
Planforslaget vil føre til mer ryddig fortausløsning langs deler av Liøya.
Støy
Utarbeidet støyrapport viser at hele planområet ligger i gul støysonen fra tog, ved
beregningshøyde 4,0 meter. Det er ikke behov for ekstra skjermede tiltak for utearealet gitt at
dette brukes mellom kl. 07-19.
Dersom det kun bygges en etasje i B2 må det etableres et skråtak / møne 2 meter over
takkant. Dette gir støynivå under grenseverdi for gul støysone på østsiden av bygget og det
etableres en stille side, samt gir nok tilfredstillende uteoppholdsareal. Ved bygging av to
etasjer er ikke dette tiltaket nødvendig.
I planbestemmelsen settes krav om at lydnivået på uteoppholdsarealet skal tilfredsstille
nivåene gitt i rundskriv T-1442/2012, Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging.
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Det også utfør beregninger som viser at det vil kunne settes opp 3 etasjers bygninger som vil
skjerme for støy fra jernbanen og som gir en stille side og tilfredsstillende støyforhold på
uteoppholdsarealet. Utforming av bygningsmassen innen B3 fastsettes i forbindelse med
prosjektering for framtidig byggesak.
Støv
Det forventes ikke luftforurensing over anbefalte grenser gitt i T-1520: Retningslinje for
behandling av luftkvalitet i planleggingen med bakgrunn i planområdets avstand til
luftforurensende kilderelement som større trafikkområder, industri m.m., og det at planlagt
tiltak i selv ikke bidrar vesentlig til økt luftforurensning. Det er derfor ikke fastsatt krav til
avbøtende tiltak med hensyn til luftkvalitet.
Grunnforhold – ras m.m.
Basert på kjennskapen til grunnforholdene i forbindelse med bygging, er det gjennom
GeoMidt AS innhentet geoteknisk vurdering av byggegrunnen. Rapporten viser at det ikke er
registeret kvikkleiresone i Støren. Dreietrykkresultater og kornfordelingsanalyse av
skruprøver viser meget grove elveavsatte masser, grov grusig sand. Massene har stor
stabilitet og bæreevne.
Det er tatt i plankartet tatt inn sikringssone i samsvar med NVEs aktsomhetskart for jord- og
flomskred. I planbestemmelsen er det foreslått at rapport fra geoteknisk prosjektering skal
være ferdig før igangsettingstillatelse kan gis. Av rapporten skal det også framgå om det er
behov for geoteknisk oppfølging av spesielle arbeider i byggeperioden.
Forurensing i grunnen
Med bakgrunn i tidligere bruk av området i tillegg til at deler av området skal avsettes til
barnehage er det gjennom GeoMidt AS innhentet miljøteknisk undersøkelse av området.
Den viser at det er ingen spor av forurensing. Alle prøver viser meget god kvalitet, testet mot
Klima- og forurensningsdirektoratet (tidlegere SFT) sine kriterier for grunnforhold til boliger
og barnehager.
Ny virksomhet medfører ikke fare for ny forurensing til grunnen.
Arealdisponering
Planforslag er i tråd med kommunedelplanens arealanvendelse. Planens avgrensning er i
samsvar med plankontorets tilbakemelding om grensefastsetting.
Beredskap og ulykkesrisiko
Planlagt bebyggelse og adkomst til utbyggingsområdet får en utforming som ivaretar
tilgjengeligheten til brann- og redningsbiler.
Oppsetting av gjerde mellom utbyggingsområdet og jernbanelinja vil redusere risikoen for
ulykker og unødig ferdsel langs jernbanelinjen.
Jernbaneverket har påpekt at det finnes en planovergang for gående vest for planområdet.
Basert på tilbakemeldinger fra beboere i området blir denne overgangen lite brukt. Ved
planlagt bolig- og barnehageetablering vil en trase som benytter denne overgangen til
friluftsarealene nord for jernbanelinja være ca. 100 meter kortere enn ved å benytte
undergangen øst for planområdet.
I forhold til den utbyggingen som skjer innen planområdet har forslagsstiller ingen merknader
til en eventuell framtidig stenging av nevnte planovergang.
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Vann og avløp.
I forslag til planbestemmelser er tatt inn krav om godkjente tekniske planer for vann og avløp
før det gis igangsettelsestillatelse.
Eiendom og kommunalteknikk har gitt tilbakemelding at det er tilstrekkelig kapasitet i
eksisterende vannledning (DN110) og avløp for planlagt bebyggelse. Vurderinger i forhold til
brannvann avklares i forbindelse med byggesaken.
Avveiing av virkninger
Planforslaget ivaretar hovedlinjene vist i kommunedelplanen og virkningen av de samlede
arealbruksendringene for miljø og samfunn er, etter at de avbøtende tiltak som er foreslått i
planen er gjennomført, vurdert som akseptable.
Økonomiske konsekvenser for kommunen
Planforslaget gir rettsvirkning for offentlige arealer og vil medføre økonomiske konsekvenser
for kommunen for investerings- og driftsbudsjettet.
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SOKNES BARNEHAGE OG BOLIGOMRÅDE.
REGULERINGSBESTEMMELSER
Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 09.12.2016
Dato for godkjenning av kommunestyret
: <dato>
§1
AVGRENSNING
Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Norconsult Solem
Arkitektur, datert 30.09.2016, sist endret 09.12.2016.
§2
FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN
Området reguleres til:
Bebyggelse og anlegg
Boligbebyggelse (1110)
Barnehage (1161)
Renovasjonsanlegg (1550)
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Kjøreveg (2011)
Fortau (2012)
Gang- og sykkelveg (2015)
Annen veggrunn – grøntareal (2019)
Parkeringsplasser (2082)
Grønnstruktur
Grønnstruktur (3001)
Friområde (3040)
§3
GENERELLE BESTEMMELSER
3.1.
Utomhusplan
Med søknad om tiltak skal det følge detaljert og kotesatt plan i målestokk 1:500 evt. 1:200
over det området som skal bygges ut. Planen skal, så langt det er formåltjenlig, vise planlagt
bebyggelse, eksisterende og planlagt terreng, beplantning, belysning, skilt, benker, trapper,
forstøtningsmurer, utforming av veger, stigningsforhold, fast materiale på veger, bilparkering,
sykkelparkering, HC-parkering, avfallshåndtering, lekeplasser, oppholdsareal, vinterbruk med
snølagring og hvordan tilgjengelig / universell utforming er ivaretatt.
3.2
Krav til universell utforming
Uteareal skal opparbeides etter prinsippene for universell utforming.
Ved opparbeidelse av adkomster til parkeringsplasser, møteplasser og renovasjonsanlegg
skal det legges vekt på universell utforming, med framkommelighet og orienterbarhet. I
opparbeidet uteanlegg skal det ved nyplanting av anlegg tas hensyn til allergivennlige
planter.
3.3
Kulturvern / kulturminner
Dersom det under arbeidet oppdages gjenstander, ansamlinger av trekull eller uventede
steinkonsentrasjoner må kulturminnemyndigheten underrettes umiddelbart, jfr.
kulturminnelovens § 8.2.
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3.4
Støy
Lydnivå på utendørs oppholdsareal som skal inngå i uteromsregnskapet skal tilfredsstille
krav fastsatt i tabell 3 i rundskriv T-1442/2012, Retningslinjer for behandling av støy i
arealplanlegging.
Det tillates boliger med fasade i gul støysone dersom det sikres at disse boenhetene får en
stille side, og minst ett støyfølsomt rom vendt mot stille side. Boliger med lydnivå Lden over
60 dB skal ha soverom mot stille side. Balkonger i gul støysone bør skjermes slik at de får
tilfredsstillende lydnivå.
Dersom det kun bygges en etasje i B2 skal det etableres avbøtende tiltak gitt i støyrapport
AKU01 R 161024, utarbeidet av Brekke & Strand Akustikk AS.
Eventuell annen støyskjerming tillates plassert utenfor viste byggegrenser.
Før det gis igangsettelsetillatelse for tiltak innen felt B3 skal det foreligge støyrapport.
§4
BEBYGGELSE OG ANLEGG
4.1.
Boligbebyggelse
4.1.1 Arealformål
Feltene B1-B3 vist på plankartet skal brukes til boligformål.
4.1.2 Bebyggelsens plassering på tomta
Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser som er angitt på plankartet.
Støyskjerming, terrasser, trapper og ramper til parkeringskjeller tillates plassert utenfor
byggegrenser.
4.1.3 Bebyggelsens høyde
Bebyggelsens høyde skal ikke overstige de kotehøydene som er vist på plankartet. Det
tillates oppbygg for tekniske installasjoner på tak når disse er utformet helhetlig med
bebyggelsen for øvrig. Oppbygg tillates maksimalt 1,5 meter over regulert byggehøyde.
Maksimum 15 % av takflatene kan benyttes til tekniske installasjoner.
4.1.4 Utforming av bebyggelsen
Ny bebyggelse skal gis en god arkitektonisk utforming, materialbruk og fargesetting som
ivaretar hensynet til tilgrensende bebyggelsen og viktige landskapskvaliteter.
Bebyggelsen kan ha flatt tak. Det tillates etablert parkeringskjeller under terrengnivå
4.1.5 Grad av utnytting og parkering
Felt Boligtype
Grad av
utnytting, BYA
og boenheter
B1
Frittstående eller
Maksimum
konsentrert
% BYA = 40 %
småhusbebyggelse
B2
Konsentrert
Maksimum
småhusbebyggelse % BYA = 40 %.
Minimum 8
boenheter
B3
Lavblokk
Maksimum
% BYA = 45 %.
Minimum 20
boenheter.
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Parkeringskrav pr.
boenhet

MUA pr. boenhet

Bil: minimum 1,5
Sykkel: minimum 2

Minimum 50 m²
pr. boenhet

Bil: minimum 1,0
Sykkel: minimum 2

Minimum 50 m²
pr. boenhet, av
dette minimum 50
% i fellesarealer.
Minimum 50 m²
pr. boenhet, av
dette minimum 50
% i fellesarealer

Bil: minimum 1,5
Sykkel: minimum 2

Parkeringskravet skal dekkes i parkeringskjeller, på terreng innen feltet eller på felles
parkeringsplass innen felt f_KV.
4.1.6 Felles lekeplass
Innenfor B3 skal det opparbeides en lekeplass på minimum 100 m². Lekeplassen skal være
felles for alle boligene i B2 og B3 og ha variasjon i lekeapparater tilrettelagt for barn under
6 år.
4.1.7 Renovasjon
Innen felt B2 skal det anlegges småbeholdere på hjul eller nedgravde containere. Innen felt
B3 skal det etableres felles nedgravde containere. Plassering fastsettes i forbindelse med
byggesøknaden og det skal ikke være over 60 meter mellom renovasjonsanlegget og
inngangspartiene til boligbebyggelsen.
4.2.
Barnehage
4.2.1 Arealbruk
Området vist som o_BH skal benyttes til barnehage med tilhørende anlegg. Barnehagens
uteareal tillates inngjerdet.
4.2.1 Grad av utnytting
Grad av utnytting innenfor området skal ikke overstige % BYA = 35 %.
4.2.2 Bebyggelsens plassering og høyde
Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser som er angitt på plankartet.
Byggehøgde skal være maksimum 9,0 meter, målt vertikalt over gjennomsnittlig ferdig
planert terreng rundt bygningen.
Det tillates oppbygg for tekniske installasjoner på tak når disse er utformet helhetlig med
bebyggelsen for øvrig. Oppbygg tillates maksimalt 1,5 meter over regulert gesimshøyde.
Maksimum 15 % av takflaten kan benyttes til tekniske installasjoner.
Frittliggende boder med BYA mindre enn 30 m² til sammen og med maksimal mønehøgde
på 3,0 m kan settes opp utenfor viste byggegrense. Avstand til formålsgrense skal være
minimum 2,0 meter.
4.3.
Renovasjonsanlegg
Innenfor feltet vist som o_RA skal det etableres avfallshandtering for barnehagen, basert på
nedgravde containere.
§5
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR.
5.1
Kjøreveg, fortau og annen veggrunn
Vegareal o_ KV, fortau o_FT og gang- og sykkelveg o_GS skal være offentlig og skal
opparbeides i samsvar med detaljplan godkjent av kommunen.
Mellom kjøreveg og gang- og sykkelveg skal det være fysisk skille (kantstein, rekkverk eller
lignende).
Vegareal f_KV skal være felles adkomst for brukere av barnehagen og beboerne innen felt
B2 og B3. Innen f_KV skal det anlegges parkeringsplasser for tilsatte i barnehagen og for
beboerne i felt B2 og B3, med følgende fordeling:
• 16 biloppstillingsplasser, av dette minimum 1 HC-plass, og 5 sykkeloppstillingsplasser
for tilsatte i barnehagen.
• 8 biloppstillingsplasser, av dette minimum 1 HC-plass, for beboerne i felt B2,
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resterende for beboerne i felt B3. Minimum 5 % av biloppstillingsplassene skal ha en
bredde på 3,8 meter.
5.2
Parkering
Innenfor område o_PP skal det legges til rette for maksimum 20 parkeringsplasser for bil.
Minimum én av disse skal være tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.
Parkeringsplassene skal være forbeholdt barnehagens besøkende i barnehagens åpningstid.
Innenfor området skal det legges til rette for minimum 2 sykkeloppstillingsplasser med
minimum størrelse 1,25 m x 5 m, tilpasset sykkel og barnehenger.
§6
GRØNSTRUKTUR
6.1
Grøntstruktur
Innen området G skal eksisterende vegetasjon i størst mulig grad bevares.
6.2
Friområde
Innen området o_FO er det tillatt å legge til rette for aktivitet som kommunen finner er i
samsvar med formål.
§7
HENSYNSSONER
7.1
Sikringssone - frisiktsone
Innenfor frisitsonene skal det være fri sikt i en høgde av 0,5 meter over tilstøtende vegs nivå.
7.2
Sikringssone - transport
Innenfor området vist som sikringsone H130 skal det ikke foretas inngrep eller
overflatearbeid uten tillatelse fra Jernbaneverket. Energibrønner eller lignende tillates ikke
etablert innen sikringssonen.
7.3
Faresone – ras- og skredfare
Ved etablering av ny bebyggelse innen område H310 skal det med bakgrunn i geoteknisk
rapport utføres tiltak slik at det bebygde området tilfredsstiller kravene til sikker byggegrunn
gitt i plan- og bygningsloven.
§8
VILKÅR FOR GJENNOMFØRING
8.1
Utomhusplan
Detaljert utomhusplan skal være godkjent før byggetiltak kan igangsettes.
8.2
Krav til anleggsfasen
Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen
skal følge søknad om igangsettingstillatelse. Planen skal blant annet redegjøre for miljøtiltak
knyttet til trafikkavvikling, trafikksikkerhet for gående og syklende, massetransport, driftstider,
renhold og støvdempning, støyreduserende tiltak og driftstider. Nødvendige
beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge- og anleggsarbeidet kan igangsettes.
For å oppnå tilfredsstillende miljøforhold i anleggsfasen skal luftkvalitets- og støygrenser som
angitt i Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av luftkvalitet og støy i
arealplanleggingen, T-1520 og T-1442/2012, legges til grunn.
8.3
Renovasjon, vann- og avløpsplan
Før igangsettingssøknad kan godkjennes, så skal det foreligge godkjente tekniske planer for
renovasjon, adkomstveg, vann og avløp. Planene skal godkjennes av Midtre Gauldal
kommune og redegjøre for hvordan ny bebyggelse med tilhørende anlegg kan inngå i en
helhetsløsning for området. Plan for vann- og avløp skal vise behov for omlegging av
eksisterende ledninger samt eventuell behov for valg og plassering av fordrøyningsløsning.
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8.4
Geotekniske forhold
Rapport fra geoteknisk prosjektering skal være ferdig før igangsettingstillatelse kan gis. Av
rapporten skal det også framgå om det er behov for geoteknisk oppfølging av spesielle
arbeider i byggeperioden.
8.5
Miljøtekniske forhold
Graving og disponering av masse må skje på grunnlag av miljøteknisk undersøkelse. På
bakgrunn av dokumentasjon fra undersøkelsen må det vurderes om det skal utarbeides en
tiltaksplan som skal godkjennes av kommunen.
Bygninger som skal rives må kartlegges for innhold av miljøgifter.
8.6
Gjerde mot jernbanelinje.
Innen områdene o_BH, G, B1 og B2 skal det i samråd med Jernbaneverket settes opp
gjerde i grensen mot jernbanegrunnen med 1,8 meters høyde for å hindre ferdsel i
jernbanesporet.
§9
REKKEFØLGEKRAV
9.1
Samferdselsanlegg og annen infrastruktur
Offentlig samferdselsanlegg og nødvendig infrastruktur innenfor planområdet, herunder
renovasjon, adkomstveg, vann/avløp og gjerde mot jernbanelinje. skal opparbeides før ny
bebyggelse tas i bruk. Med unntak av gjerde mot jernbanelinje tillates det trinnvis
opparbeiding av infrastrukturen knyttet til byggetrinnet.
9.2
Parkering
Felles parkering for bil og sykkel knyttet til det enkelte byggetrinn skal være ferdig
opparbeidet før det gis brukstillatelse for nytt bygg.
9.3
Utearealer / lekeplass
Utomhusarealer skal være opparbeidet i samsvar med godkjent utomhusplan for de ulike
byggetrinnene før det gis ferdigattest for nytt bygg. Lekeplass innen felt B3 skal være
opparbeidet i samsvar med godkjent utomhusplan før det gis ferdigattest for nytt bygg innen
dette området.
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Planident: 16482016014
Saksnr. 2016/2120

SOKNES BARNEHAGE OG BOLIGOMRÅDE.
REGULERINGSBESTEMMELSER – ALTERNATIV 2
Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 10.12.2016
Dato for godkjenning av kommunestyret
: <dato>
§1
AVGRENSNING
Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Norconsult Solem
Arkitektur, datert 30.09.2016, sist endret 10.12.2016.
§2
FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN
Området reguleres til:
Bebyggelse og anlegg
Boligbebyggelse (1110)
Barnehage (1161)
Renovasjonsanlegg (1550)
Kombinert bebyggelse og anlegg (1800)
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Kjøreveg (2011)
Fortau (2012)
Gang- og sykkelveg (2015)
Annen veggrunn – grøntareal (2019)
Parkeringsplasser (2082)
Grønnstruktur
Grønnstruktur (3001)
Friområde (3040)
§3
GENERELLE BESTEMMELSER
3.1.
Utomhusplan
Med søknad om tiltak skal det følge detaljert og kotesatt plan i målestokk 1:500 evt. 1:200
over det området som skal bygges ut. Planen skal, så langt det er formåltjenlig, vise planlagt
bebyggelse, eksisterende og planlagt terreng, beplantning, belysning, skilt, benker, trapper,
forstøtningsmurer, utforming av veger, stigningsforhold, fast materiale på veger, bilparkering,
sykkelparkering, HC-parkering, avfallshåndtering, lekeplasser, oppholdsareal, vinterbruk med
snølagring og hvordan tilgjengelig / universell utforming er ivaretatt.
3.2
Krav til universell utforming
Uteareal skal opparbeides etter prinsippene for universell utforming.
Ved opparbeidelse av adkomster til parkeringsplasser, møteplasser og renovasjonsanlegg
skal det legges vekt på universell utforming, med framkommelighet og orienterbarhet. I
opparbeidet uteanlegg skal det ved nyplanting av anlegg tas hensyn til allergivennlige
planter.
3.3
Kulturvern / kulturminner
Dersom det under arbeidet oppdages gjenstander, ansamlinger av trekull eller uventede
steinkonsentrasjoner må kulturminnemyndigheten underrettes umiddelbart, jfr.
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kulturminnelovens § 8.2.
3.4
Støy
Lydnivå på utendørs oppholdsareal som skal inngå i uteromsregnskapet skal tilfredsstille
krav fastsatt i tabell 3 i rundskriv T-1442/2012, Retningslinjer for behandling av støy i
arealplanlegging. Før det gis igangsettelsetillatelse for tiltak innen område B skal det
foreligge støyrapport.
Det tillates boliger med fasade i gul støysone dersom det sikres at disse boenhetene får en
stille side, og minst ett støyfølsomt rom vendt mot stille side. Boliger med lydnivå Lden over
60 dB skal ha soverom mot stille side. Balkonger i gul støysone bør skjermes slik at de får
tilfredsstillende lydnivå.
Dersom det etableres bygninger med kun en etasje i område B skal det etableres avbøtende
tiltak gitt i støyrapport AKU01 R 161024, utarbeidet av Brekke & Strand Akustikk AS.
Eventuell annen støyskjerming tillates plassert utenfor viste byggegrenser.
§4
BEBYGGELSE OG ANLEGG
4.1.
Boligbebyggelse
4.1.1 Arealformål
Område B vist på plankartet skal brukes til boligformål som konsentrert småhusbebyggelse
eller lavblokk.
4.1.2 Bebyggelsens plassering på tomta
Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser som er angitt på plankartet.
Støyskjerming, terrasser, trapper og ramper til parkeringskjeller tillates plassert utenfor
byggegrenser.
4.1.3 Bebyggelsens høyde
Bebyggelsens høyde skal ikke overstige kotehøyde vist på plankartet. Det tillates oppbygg
for tekniske installasjoner på tak når disse er utformet helhetlig med bebyggelsen for øvrig.
Oppbygg tillates maksimalt 1,5 meter over regulert byggehøyde. Maksimum 15 % av
takflatene kan benyttes til tekniske installasjoner.
4.1.4 Utforming av bebyggelsen
Ny bebyggelse skal gis en god arkitektonisk utforming, materialbruk og fargesetting som
ivaretar hensynet til tilgrensende bebyggelsen og viktige landskapskvaliteter. Bebyggelsen
kan ha flatt tak.
Området skal ha en variert boligsammensetning og maksimum 30 % av boligene innenfor
område B skal være 1- og 2-roms leiligheter og minimum 10 % av boligene skal være 4-roms
eller større.
4.1.5 Grad av utnytting og parkering
Innen område B skal det etableres minimum 27 boenheter. Ved trinnvis utbygging skal det
sammen med byggesøknaden følge oversikt over forventet videre utnyttelse av planområdet.
Maksimal grad av utnytting skal ikke overstige % BYA = 45 %. Krav om minimum uteareal er
overstyrende for BYA.
4.1.6 Parkering
Det skal etableres minimum 1,5 parkeringsplass for bil og minimum 2,0 parkeringsplasser for
sykkel pr. boenhet. Parkeringskravet skal dekkes i parkeringskjeller eller på felles
parkeringsplass innen område f_KV. Minimum 5 % av parkeringsplasser for bil skal
tilrettelegges for mennesker med nedsatt bevegelsesevne.
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4.1.7 MUA og felles lekeplass
Det skal etableres minimum 50 m² uteoppholdsareal pr. boenhet, av dette minimum 50 % i
fellesarealer.
Innenfor B skal det opparbeides en felles lekeplass på minimum 100 m². Lekeplassen skal
ha variasjon i lekeapparater spesielt tilrettelagt for barn under 6 år.
4.1.8 Renovasjon
Innen område B skal det etableres felles nedgravde containere. Plassering fastsettes i
forbindelse med byggesøknaden og det skal ikke være over 60 meter mellom
renovasjonsanlegget og inngangspartiene til boligbebyggelsen.
4.2.
Barnehage
4.2.1 Arealbruk
Området vist som o_BH skal benyttes til barnehage med tilhørende anlegg. Barnehagens
uteareal tillates inngjerdet.
4.2.1 Grad av utnytting
Grad av utnytting innenfor området skal ikke overstige % BYA = 35 %.
4.2.2 Bebyggelsens plassering og høyde
Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser som er angitt på plankartet.
Byggehøgde skal være maksimum 9,0 meter, målt vertikalt over gjennomsnittlig ferdig
planert terreng rundt bygningen.
Det tillates oppbygg for tekniske installasjoner på tak når disse er utformet helhetlig med
bebyggelsen for øvrig. Oppbygg tillates maksimalt 1,5 meter over regulert gesimshøyde.
Maksimum 15 % av takflaten kan benyttes til tekniske installasjoner.
Frittliggende boder med BYA mindre enn 30 m² til sammen og med maksimal mønehøgde
på 3,0 m kan settes opp utenfor viste byggegrense. Avstand til formålsgrense skal være
minimum 2,0 meter.
4.3.
Renovasjonsanlegg
Innenfor området vist som o_RA skal det etableres avfallshandtering for barnehagen, basert
på nedgravde containere.
4.4.
Kombinert bebyggelse og anlegg
Eksisterende bebyggelse innen KBA benyttes til boligformål. Innen området tillates
bebyggelse og anlegg som støtter opp under bruken av område B. Bebyggelsens høyde skal
ikke overstige kotehøyde vist på plankartet.
§5
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR.
5.1
Kjøreveg, fortau og annen veggrunn
Vegareal o_ KV, fortau o_FT og gang- og sykkelveg o_GS skal være offentlig og skal
opparbeides i samsvar med detaljplan godkjent av kommunen.
Mellom kjøreveg og gang- og sykkelveg skal det være fysisk skille (kantstein, rekkverk eller
lignende).
Vegareal f_KV skal være felles adkomst for brukere av barnehagen og beboere innen
område B og KBA. Innen f_KV skal det for tilsatte i barnehagen anlegges 5
sykkeloppstillingsplasser og 16 biloppstillingsplasser, av dette minimum 1 HC-plass.
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Resterende oppstillingsareal skal forbeholdes beboere i område B.
5.2
Parkering
Innenfor område o_PP skal det legges til rette for maksimum 20 parkeringsplasser for bil.
Minimum én av disse skal være tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.
Parkeringsplassene skal være forbeholdt barnehagens besøkende i barnehagens åpningstid.
Innenfor området skal det legges til rette for minimum 2 sykkeloppstillingsplasser med
minimum størrelse 1,25 m x 5 m, tilpasset sykkel og barnehenger.
§6
GRØNSTRUKTUR
6.1
Grøntstruktur
Innen område G skal eksisterende vegetasjon i størst mulig grad bevares.
6.2
Friområde
Innen området o_FO er det tillatt å legge til rette for aktivitet som kommunen finner er i
samsvar med formål.
§7
HENSYNSSONER
7.1
Sikringssone - frisiktsone
Innenfor frisitsonene skal det være fri sikt i en høgde av 0,5 meter over tilstøtende vegs nivå.
7.2
Sikringssone - transport
Innenfor området vist som sikringsone H130 skal det ikke foretas inngrep eller
overflatearbeid uten tillatelse fra Jernbaneverket. Energibrønner eller lignende tillates ikke
etablert innen sikringssonen.
7.3
Faresone – ras- og skredfare
Ved etablering av ny bebyggelse innen område H310 skal det med bakgrunn i geoteknisk
rapport utføres tiltak slik at det bebygde området tilfredsstiller kravene til sikker byggegrunn
gitt i plan- og bygningsloven.
§8
VILKÅR FOR GJENNOMFØRING
8.1
Utomhusplan
Detaljert utomhusplan skal være godkjent før byggetiltak kan igangsettes.
8.2
Krav til anleggsfasen
Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen
skal følge søknad om igangsettingstillatelse. Planen skal blant annet redegjøre for miljøtiltak
knyttet til trafikkavvikling, trafikksikkerhet for gående og syklende, massetransport, driftstider,
renhold og støvdempning, støyreduserende tiltak og driftstider. Nødvendige
beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge- og anleggsarbeidet kan igangsettes.
For å oppnå tilfredsstillende miljøforhold i anleggsfasen skal luftkvalitets- og støygrenser som
angitt i Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av luftkvalitet og støy i
arealplanleggingen, T-1520 og T-1442/2012, legges til grunn.
8.3
Renovasjon, vann- og avløpsplan
Før igangsettingssøknad kan godkjennes, så skal det foreligge godkjente tekniske planer for
renovasjon, adkomstveg, vann og avløp. Planene skal godkjennes av Midtre Gauldal
kommune og redegjøre for hvordan ny bebyggelse med tilhørende anlegg kan inngå i en
helhetsløsning for området. Plan for vann- og avløp skal vise behov for omlegging av
eksisterende ledninger samt eventuell behov for valg og plassering av fordrøyningsløsning.
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8.4
Geotekniske forhold
Rapport fra geoteknisk prosjektering skal være ferdig før igangsettingstillatelse kan gis. Av
rapporten skal det også framgå om det er behov for geoteknisk oppfølging av spesielle
arbeider i byggeperioden.
8.5
Miljøtekniske forhold
Graving og disponering av masse må skje på grunnlag av miljøteknisk undersøkelse. På
bakgrunn av dokumentasjon fra undersøkelsen må det vurderes om det skal utarbeides en
tiltaksplan som skal godkjennes av kommunen.
Bygninger som skal rives må kartlegges for innhold av miljøgifter.
8.6
Gjerde mot jernbanelinje.
Innen områdene o_BH, G og KBA skal det i samråd med Jernbaneverket settes opp gjerde i
grensen mot jernbanegrunnen med 1,8 meters høyde for å hindre ferdsel i jernbanesporet.
§9
REKKEFØLGEKRAV
9.1
Samferdselsanlegg og annen infrastruktur
Offentlig samferdselsanlegg og nødvendig infrastruktur innenfor planområdet, herunder
renovasjon, adkomstveg, vann/avløp og gjerde mot jernbanelinje. skal opparbeides før ny
bebyggelse tas i bruk. Med unntak av gjerde mot jernbanelinje tillates det trinnvis
opparbeiding av infrastrukturen knyttet til byggetrinnet.
9.2
Parkering
Felles parkering for bil og sykkel knyttet til det enkelte byggetrinn skal være ferdig
opparbeidet før det gis brukstillatelse for nytt bygg.
9.3
Utearealer / lekeplass
Utomhusarealer skal være opparbeidet i samsvar med godkjent utomhusplan for de ulike
byggetrinnene før det gis ferdigattest for nytt bygg. Før det gis ferdigattest for flere enn 10
boenheter innen område B skal lekeplass være opparbeidet i samsvar med godkjent
utomhusplan.
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ROS-analyse og vurdering i henhold til
naturmangfoldloven
1
Området og tiltaket
Midtre Gauldal kommune planlegger etablert 5-avdelings barnehage og boligområde på
eiendommen 74, bnr. 13 på Støren. Tiltaket etableres i samsvar med arealdisponeringen vist
i kommunedelplanen. Kun nordøstlige del av eiendommen er tidligere med i reguleringsplan.
I tillegg er gnr. 47, bnr. 8 med i planområdet.

2
ROS-ANALYSE
Sjekkliste og risikovurdering
Gjennom sjekklisten nedenfor kommer en fram til hvilke punkt hvor det er behov for å
gjennomføre en risikovurdering i planarbeidet (punktene som er markert med ”Ja” i listen).
Til grunn ligger også kommunens overordnede ROS-analyse gitt i forbindelse med
kommuneplanens arealdel, vurderinger gitt i tilliggende reguleringsplaner samt DSBs
veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser.
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Der det er aktuelt med avbøtende tiltak, skal disse kommenteres, og vises hvordan de skal
følges opp. Risiko er definert som produktet av sannsynligheten for at en uønsket hendelse
vil oppstå (S-nivå) og konsekvensen for samfunn og miljø når dette inntreffer (K-nivå).
HENDELSE/SITUASJON

Aktuelt

SNIVÅ

KNIVÅ

RISIKO

Kommentarer/tiltak

Natur- og miljøforhold
Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for:
1.

Masseras/-skred

Ja

S2

K3

Gul

Store deler av Støren ligger under marin grense,
og kan derfor potensielt ha områder med marin
leire. Det foreligger ikke kjente registreringer av
kvikkleire på Støren og man kjenner heller ikke til
at det har skjedd ras/skred på grunn av dette.
NVE har kart som viser aktsomhetsområder for
jord- og flomskred med potensielle utløpsområder
for alle typer løsmasseskred. Datasettet viser at
nordøstre del av planområdet kan være innenfor
et utløpsområde for masseskred.
Basert på kjennskapen til grunnforholdene i
forbindelse med bygging, er det gjennom GeoMidt
AS innhentet geoteknisk vurdering av
byggegrunnen. Rapporten viser at dreietrykkresultater og kornfordelingsanalyse av skruprøver
viser meget grove elveavsatte masser, grov grusig
sand. Massene har stor stabilitet og bæreevne.

2.

Snø-/isras

Ja

S2

K3

Gul

Planområdet er forholdsvis flatt, Mot nord er
terrenger skogkledt med fall ca. 1:2. Miljøstatus.no
viser at planområdet ligger i utløpsområdet for
snøras.

3.

Flomras

Ja

S2

K3

Gul

Ligger ca. 25 meter høyere i terrenget enn Gaula.
Det går en liten bekk (delvis lagt i rør) ca. 70
meter nordøst for planområdet. NVE har kart som
viser aktsomhetsområder for jord- og flomskred
med potensielle utløpsområder for alle typer
løsmasseskred. Datasettet viser at nordøstre del
av planområdet kan være innenfor et
utløpsområde for flomras.

4.

Flodbølge

Nei

Eiendommene ligger ca. 103 m.o.h.

5.

Undersjøisk ras deponi

Nei

Eiendommene ligger ca. 103 m.o.h.

6.

Tidevannsflom/stormflo

Nei

Eiendommene ligger ca. 103 m.o.h.

7.

Radongass

Ja

S1

K3

Grønn

Forholdet er ikke undersøkt. 5-20% av målinger i
Støren er over tiltaksnivået.Miljøstatus.no viser at
planområdet har moderat til låg radon-aktivitet.
I henhold til § 13-5 i forskrift om tekniske krav til
byggverk skal bygninger prosjekteres og utføres
med radonforebyggende tiltak når det ikke er
dokumentert at forholdene er tilfredsstillende.

Vær, vindeksponering. Er området:
8.

Vindutsatt

Nei

9.

Nedbørutsatt

Nei

Natur- og kulturområder. Medfører planen/tiltaket fare for skade på eller konsekvenser for:
10. Grøntstruktur/sårbar flora

Nei

Ikke registrert treff i naturbasen.
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11. Sårbar fauna, vann

Nei

12. Sårbar fauna land

Nei

13. Verneområder

Nei

14. Vassdragsområder

Nei

15. Automatisk fredete
kulturminner

Nei

16. Kulturminne/-miljø nyere
tid

Ja

Miljøstatus.no viser at arealene ligger innenfor
forvaltningsområde for gaupe.

S4

K2

Rød

Ved arkeologisk undersøking av naboområdet i
nordøst i 2006 ble det ikke registrert funn.
Bebyggelsen innen planområdet er ikke med i
SEFRAK-registreringene. Søt-Trndelag
fylkeskommue skriver at Soknes militærleir har
kulturminneverdier som bør vurderes for videre
bruk. Leiren ansees å ha lokal verdi. Ut fra et
ressurs- og kulturminneperspektiv anbefaler
fylkeskommunen at bygninger blir vurdert
gjenbrukt, for å ivareta viktige spor etter
militærhistorien. Det gjelder spesielt den
okermalte panelte brakka inn mot Liøya.

Menneskeskapte forhold
Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:
17. Veg

Ja

S3

K1

Grønn

Planområdet går inntil kommunal veg og vil ha
adkomst fra denne.

18. Havn, kaianlegg

Nei

19. Sjøkabler

Nei

20. Sykehus/-hjem, kirke

Nei

21. Brann/politi/sivilforsvar

Ja

22. Kraftforsyningsanlegg

Nei

Ikke registrert slik bebyggelse innen planområdet.

23. Vannforsyning –
naboskap

Nei

Det er tilstrekkelig kapasitet i eksisterende
vannledning og avløpsledning for planlagt
bebyggelse. Vurderinger i forhold til brannvann
avklares i forbindelse med byggesaken.

24. Vannforsyning –
industrivann

Nei

25. Kommunal
ledningssystem

Nei

Det er tilstrekkelig kapasitet i eksisterende
kommunale ledninger for planlagt bebyggelse.
Vurderinger i forhold til brannvann avklares i
forbindelse med byggesaken.

26. Forsvarsområde

Nei

Tidligere militær leir som er i kommunal eie.

27. Tilfluktsrom

Nei

28. Område for idrett/lek

Nei

29. Friluftsområde

Nei

30. Vannområde for friluftsliv

Nei

Ikke registrert slik bebyggelse innen planområdet.
S2

K3

Gul

Branntekniske løsninger må vurderes i forbindelse
med melding om byggetiltak. Sikkerheten ved
brann er ivaretatt gjennom dagens brannordning.

Forurensningskilder. Berøres planområdet av:
31. Fare for akutt forurensning

Nei

Ikke kjent at nærhet til jernbanetrase medfører
akutt forurensing.

32. Permanent forurensning

Nei

Ikke kjent at området berøres av permanent
forurensing.

33. Støv og støy; industri

Nei
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34. Støv og støy; trafikk

Ja

35. Støy; andre kilder

Nei

36. Forurenset grunn

Nei

37. Forurensning i
sjø/vassdrag

Nei

38. Høyspentlinje (stråling)

Nei

39. Risikofylt industri mm
(kjemikalier/eksplosiver
osv)

Nei

40. Avfallsbehandling

Nei

41. Oljekatastrofeområde

Nei

S3

K3

Rød

Trafikkmengde på kommunal veg er ikke kjent.
Dovrebanen går inntil planområdet.

Tidligere bruk av arealet som militær leir tilsier
mulighet for at grunnen er forurenset. Området er
ikke registrert med forurenset grunn, jamfør
Geonorge/forurenset grunn. Bruk av området til
barnehage medfører behov for miljøteknisk
undersøkelse. Undersøkelsen viser at ingen av
prøvene viste grenseverdier over det som
klassifiseres som meget godt og god.

Der går ikke høyspentledninger inntil eller over
planområdet.

Medfører planen/tiltaket:
42. Fare for akutt forurensning

Nei

Boliger og barnehage.

43. Støv fra egen trafikk

Nei

Planlagt utbygging antas ikke å medføre trafikk av
et omfang som gir vesentlig støv.

44. Støy fra egen trafikk

Nei

Planlagt utbygging antas ikke å medføre trafikk av
et omfang som gir vesentlig støy.

45. Støy og støv fra andre
kilder

Nei

46. Forurensning til
sjø/vassdrag (overflatev.)

Nei

47. Forurensning av dypvann
og sjøbunn

Nei

48. Fare for uhell ved bruk av
kjemikalier, eksplosiver

Nei

Transport. Er det risiko for:
49. Ulykke med farlig gods

Ja

50. Vær/føre begrenser
tilgjengelighet til området

Nei

S1

K3

Grønn

Risiko for jernbaneulykker med farlig gods
vurderes som liten.

Trafikksikkerhet:
51. Ulykke i av-/påkjørsler

Ja

S2

K3

Gul

Det må vises trafikksikker adkomst til
eiendommen.

52. Ulykke med
gående/syklende

Ja

S2

K3

Gul

Det er ikke etablert fortau / gang- og sykkeveg
forbi planområdet.

53. Andre ulykkespunkter

Ja

S2

K3

Gul

Smal jernbaneundergang ca 50 meter nordøst for
planområdet.
Dovrebanen går like inntil planområdet. Det vil
alltid være risiko for avsporing og
jernbanemateriell vil da kunne komme inn på
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planområdet.
Andre forhold:
54. Er tiltaket i seg selv et
sabotasje-/terrormål?

Nei

55. Er det potensielle
sabotasjemål i nærheten?

Nei

56. Regulerte vannmagasiner,
med spesiell fare for
usikker is, endringer i
vannstand

Nei

57. Naturlige terrengform.
som utgjør spesiell fare

Nei

58. Gruver, sjakter, steintipper

Nei

59. Andre forhold

Nei

60. Andre klimapåvirkninger
på tiltaket

Nei

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring
61. Tilrigging,
anleggsvirksomhet

Ja

S2

K2

Grønn

Tilrigging m.m.vil skje innenfor
utbyggingsområdet, men riggplass må drøftes.
Plan skal utarbeides for anleggsvirksomheten, og
krav sikres i planbestemmelsene

62. Trafikk

Ja

S2

K2

Grøn

I anleggsperioden vil det bli noe økt trafikk på
tilliggende offentlige veger og i adkomstområdet.

SANNSYNLIGHET

KONSEKVENS
K1 – Liten

S4 – Svært stor
S3 – Stor
S2 –Middels
S1 – Liten

K2 – Middels
16
61, 62

17

K3 – Stor

K4 – Svært stor

34
1, 2, 3, 21, 51,
52, 53
7, 49

Hendelser med røde felt: Tiltak er normalt nødvendig.
Hendelser med gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte.
Hendelser med grønne felt: ”Rimelige” tiltak gjennomføres.

1.1 Tiltaksvurdering
På bakgrunn av foreløpig vurdering følger en oppsummering av hvilke hendelser det må vurderes
tiltak som følges opp i det videre planarbeid.
Hendelse
16. Kulturminner,
nyere tid

Beskrivelse/tiltak
Eksisterende bygningsmasse innen planområdet er i hovedsak i brukbar
stand, men vil ha behov for større renovering ved endret bruk. Den okermalte
brakka ligger i et felt som avsettes til boligbebyggelse, og vil ligge ca. 2 meter
nærmere Liøya enn anbefalt byggegrense. Vedtatt kommunedelplan har ikke
ikke krav om bevaring av eksisterende bebyggelse innen planområdet. I
forslag til reguleringsplan legges det derfor opp til at nåværende bebyggelse
kan fjernes. I forbindelse med en framtidig byggesak vil utbygger likevel på et
fritt grunnlag kunne vurdere muligheten for gjenbruk av deler av eksisterende
bygningsmasse, ut fra en samlet vurdering av funksjonalitet og tilgjengelighet.
Eventuell flytting av deler av bygningsmassen og gjenreisning på annen tomt
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kan avklares etter at reguleringsplanen er vedtatt.
34. Støv og støy,
trafikk

Innhentet støyrapporten viser at det er støy fra jernbane. For avbøtende tiltak
vises til utarbeidet støyrapport.

1, 2, 3 Ras og
grunnforhold

Basert på kjennskapen til grunnforholdene i forbindelse med bygging, er det
gjennom GeoMidt AS innhentet geoteknisk vurdering av byggegrunnen.
Rapporten viser at dreietrykk-resultater og kornfordelingsanalyse av
skruprøver viser meget grove elveavsatte masser, grov grusig sand. Massene
har stor stabilitet og bæreevne.
NVE´s datasettet viser at nordøstre del av planområdet kan være innenfor et
utløpsområde for masseskred.
Som avbøtende tiltak tas det inn i planbestemmelsene at rapport fra
geoteknisk prosjektering skal være ferdig før igangsettingstillatelse kan gis.
Videre avsettes det hensynsone i plankartet med tilhørende
planbestemmelser.

21 Brann, politi mm

Brannstasjon på Støren er lokalisert på Moøya ca 4 km fra planområdet og
med beregnet responstid mindre enn 10 minutter. Med bakgrunn i at
utbyggingsplanene er i samsvar med overordnede arealplaner, legges til
grunn at eventuelle framtidige avbøtende tiltak ivaretas gjennom kommunale
ordninger.

51, 52, 53. Ulykker i
samferdselsområdet

Trafikkulykker i forbindelse med planlagt utbygging av planområdet vil i
hovedsak være ulykker der motorisert vegtrafikk er involvert eller ved
sammenstøt (tog-tog / tog-objekt) eller avsporing på Dovrebanen.
Risikoen for ulykker på/ved bilkjøreveg vil kunne reduseres med å få gode
siktforhold i kryss (siktsoner med bestemmelser innarbeides i plankartet) og
ved etablering av gangveg.
Skolevegen mellom planområdet og barneskolen er ca. 800 meter og krysser
Liøya over til Soknesteigen og videre via sti sør for jernbanelinja.
Ulykker med jernbane blir generelt vurdert å ha en middels sannsynlighet,
men samlet sett med høg konsekvens.
Påkjørsel av myke trafikanter (tog- objekt) vil kunne unngås ved å ha et
gjerde mellom bebyggelsen og jernbanelinja. Dette tas inn i
planbestemmelsene.
Avsporing (solslyng, ødelagt toglinje m.m.) på Dovrebanen vil ikke
planforslaget kunne ha innvirkning på. Byggegrensa trekkes 30 meter fra
spormidte og dette vil redusere risikoen for at beboerne blir skadet ved en
eventuell avsporing.

7. Radongass

Miljøstatus.no viser at planområdet har moderat til låg radon-aktivitet.
I henhold til § 13-5 i forskrift om tekniske krav til byggverk skal bygninger
prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak når det ikke er
dokumentert at forholdene er tilfredsstillende. Eventuell måling av radon
avklares i forbindelse med søknad om byggetiltak.

17. Veg

Planområdet ligger inntil kommunal veg (Liøya). Adkomstvegen reguleres
med samme dimensjon som ble fastsatt i reguleringsplan for Soknesteigen,
som ligger rett øst for nytt utbyggingsområde. Det reguleres inn gang- og
sykkelveg langs planområdet. I egen sak bør kommunen på grunn av
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barnehageetablering vurdere å sette ned fartsgrensen langs planområdet.
49. Ulykker farlig gods Planområdet ligger inntil kommunal veg og Dovrebanen. Særlig vi en
avsporing fra Dovrebanen kunne medføre store konsekvenser for beboerne
innen planområdet. Transport av farlig gods på veg og jernbane er regulert i
forskrift om landtransport av farlig gods, fra 2009. Sannsynligheten for at en
ulykke skal inntreffe med farlig gods ansees som liten og ut fra det vurderes
risikoen for denne hendelsen skal skje som liten. Det foreslås ikke avbøtende
tiltak.
61, 62 Trafikk og
I bygge- og anleggsperioden vil området i hovedsak bli påvirket av økt
andre forhold i bygge- trafikkforhold som vil påvirke støyforhold, trafikkavvikling og trafikksikkerhet
og anleggsfasen
for gående og syklende. I anleggsperioden vil det foregå massetransport og
byggevirksomhet til ulike tider. Det er derfor ønskelig at det utarbeides plan
for bygge- og anleggsvirksomheten, ut fra at kostnaden med en utarbeidelse
av en slik plan antas å være låg. Planen skal godkjennes kommunen.

3 NATURMANGFOLDLOVEN - VURDERING
3.1 Lovgrunnlag
”§ 7. (prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12)
Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig
myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom.
Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.”
2. V
”§ 8. (kunnskapsgrunnlaget)
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand,
samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens
karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.
Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom
bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og
vern av naturmangfoldet.
§ 9. (føre-var-prinsippet)
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan
ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger
en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes
som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.
§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning)
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller
vil bli utsatt for.
§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.
§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere,
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste
samfunnsmessige resultater.”
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3.2 Vurdering
§8 Kunnskapsgrunnlaget:
Kunnskapsgrunnlaget blir vurdert som tilfredsstillende gjennom databasene på dirnat.no, naturbase,
artsdatabanken, miljostatus.no, skogoglandskap.no og befaring i området. Kartvisninger via gislink.no
er benyttet i søket.
Registreringer:
Innen planområdet er tidligere militær leir med bebyggelse. Det er lite etablert vegetasjon, med unntak
av sporadisk innslag av plen i planområdet. Langs kommunal veg er flere 5-6 meters høge lauvtre.
Mot jernbanen er det enkelte klynger med lauvtre.
Det er ellers ikke kommet fram opplysninger i saken som skulle tyde på at det ut over dette finnes
arter eller naturtyper direkte knytt til planområdet. Det er ikke påvist mulige effekter av tiltaket på
naturmangfoldet. Kravet i § 8 om at saken skal basere seg på eksisterende og tilgjengelig kunnskap er
dermed oppfylt.
§ 9 føre-var-prinsippet og § 10 økosystemtilnærming:
Saken gjelder etablering av barnehage og boligområde innen et område tidligere benyttet til militær
leir, og som i dag blir benyttet som lager for kommunal drift, brannstasjon og annen aktivitet. Området
er ikke omfattet av reguleringsplan. Forslagsstiller mener det gjennom behandling av
kommunedelplanens arealdel foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger tiltaket vil få.
§ 11 Kostnadene ved en miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver:
Det blir forutsett at utbygger tar kostnader ved å stelle til området innen planområdet etter at
byggearbeidet er ferdig.
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder:
Opparbeiding av byggeområdet og samferdselsanlegg vil skje med bakgrunn i plan for vern av
omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen.
Konklusjon:
I henhold til de vurderinger som skal gjøres i henhold til naturmangfoldloven er det samlet vurdert
funnet løsninger som gir de best samfunnsmessige resultater.
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RAPPORT
Soknes barnehage og boligområde
Støyfaglig utredning for detaljregulering
Kunde:

Midtre Gauldal kommune ved Bernt Midthjell

Sammendrag:
Den tidligere militærleiren Soknes i Midtre Gauldal kommune ønskes omregulert til bolig og
barnehage. Leiren ligger tett på Dovrebanen og hele planområdet havner i gul støysone fra tog.
Bebyggelsen planlegges slik at den skaper en skjermende effekt mot øst.
Boligene i B2 vurderes bygd i 1 eller 2 etasjer. Om alternativet med en etasje velges bør det etableres
ett skråtak/møne 2 meter over takkant. Dette vil gi støynivåer under grenseverdi for gul støysone på
østsiden av bygget og etablere en stille side, samt gi nok tilfredsstillende uteoppholdsareal. Om det
bygges i to etasjer er ikke dette tiltaket nødvendig.
Det er ikke behov for ekstra skjermende tiltak for utearealet på barnehagen gitt at den kun brukes
mellom klokken 7‐19.
For veitrafikk langs Liøya bør fartsgrense reduseres til 30 km/t.
På denne måten vil krav i T‐1442/2012 for bebyggelse i gul støysone tilfredsstilles.
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1 Bakgrunn
Brekke & Strand Akustikk AS har på oppdrag fra Midtre Gauldal kommune utredet støy ved tidligere
Soknes leir i Støren i Midtre Gauldal kommune. Området skal detaljreguleres for boliger og barnehage.

2 Situasjonsbeskrivelse
Den tidligere militærleiren Soknes leir i Støren (47/8 og
47/13) skal omreguleres til bruk for barnehage og boliger.
Leiren består i dag av militærbrakker som ligger tett innpå
Dovrebanen mot nord. Ca. 150 m mot sørøst ligger E6.

Figur 1: Eksisterende bebyggelse. Utklipp fra
seeiendom.no

Figur 2 viser et forslag til reguleringsplan utarbeidet av
Norconsult Solem arkitektur. Reguleringsområdet er delt i
fire deler, hvor B1‐B3 planlegges å benyttes til boliger og
omsorgsboliger og o_BH skal benyttes til barnehage.
I område B1 og B3 er det ikke detaljert planlagt plassering av
bebyggelsen. Boligene i B2 vil stå ferdig lenge før område B3
blir utbygd, slik at denne rapporten omhandler derfor
støysituasjonen for barnehage og område B2.
Det er to alternativ for bebyggelsen i B2. En etasje
(alternativ 1) eller i to etasjer (alternativ 2). Utforming
utover byggehøyde endres ikke mellom alternativene.

Figur 2: Forslag til reguleringsplan for Soknes barnehage
og boligområde. Levert av Norconsult Solem arkitektur
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3 Myndighetskrav
3.1 Overordnede planer
Det finnes ingen gjeldende reguleringsplan for området i dag i Midtre Gauldals karttjeneste.
Kommunens arealdel inneholder heller ingen bestemmelser om støy. Retningslinje T‐1442/2012 antas
gjeldende.

3.2 Retningslinje T‐1442/2012
3.2.1 Grenseverdier
Miljøverndepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging T‐ 1442/2012 skal legges til grunn
ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter Plan‐ og bygningsloven. For å tilfredsstille
retningslinjens krav til støy på utendørs oppholdsareal og utenfor vinduer for bolig må grenseverdier i
Tabell 1 oppfylles. Mer utfyllende gjennomgang av T‐1442 er gitt i vedlegg.
Tabell 1 – Grenseverdier for støy, på utendørs oppholdsarealer og utenfor vinduer, innfallende lydtrykknivå.

Støykilde

Støynivå på uteoppholdsareal
og utenfor vinduer til rom med
støyfølsom bruksformål

Støynivå utenfor soverom,
natt kl. 23‐07

Vei

Lden 55 dB

L5AF 70 dB

Bane

Lden 58 dB

L5AF 75 dB

3.2.2

Støysoner

I retningslinje T‐1442 opereres det med to typer støysoner for vurdering av arealbruk på overordnet
nivå:
Rød sone regnes vanligvis som uegnet til støyfølsomme bruksformål.
Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bruksformål kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir
tilfredsstillende støyforhold.
Nærmere beskrivelser av støysoner og anbefalinger og unntak fra anbefalingene (avvik) er gitt i
vedlegg.
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4 Resultat av støyberegninger
Beskrivelse av beregningsmetode, og beregningsforutsetninger er vist i vedlegg.

4.1 Støysonekart
4.1.1

Jernbane

Støysonekart med støy fra jernbane for de to alternativene for byggehøyde er vist i henholdsvis i
vedlegg 3 og vedlegg 4. Området ligger i gul støysone fra jernbane (Lden ≥ 58 dB). Forskjellen mellom de
to alternativene er at området øst for bebyggelsen i B2 vil ha støynivå under grenseverdi for gul
støysone fra jernbane når det benyttes to etasjer. Dette skyldes utelukkende skjermingseffekten av
bebyggelsen.
Støysonene er beregnet med Lden i 4 meters høyde. I og med at barnehagen kun skal brukes på dagtid
vil Lden være en for streng parameter. Vedlagte støysonekart kan derfor ikke direkte benyttes i
planleggingen av barnehagen. Punktene under som omhandler barnehagen vil vise støynivåer i Ld.

4.1.2

Veitrafikk

E6 gjennom midtre Gauldal er planlagt utvidet/ombygd. Vegvesenet ved Sweco AS har utredet støy
ved parsellen E6 Korporalsbrua – Prestteigen1. Av hensyn til annen bebyggelse nærmere E6 er det
planlagt en støyvoll langs E6 forbi reguleringsområdet. Da planen for parsellen ikke enda er vedtatt er
det ikke sikkert at det aktuelle støytiltaket bygges, men støykrav for bebyggelsen ved E6 må
opprettholdes. Vi legger derfor til grunn at de foreslåtte støytiltakene vist i figur 3 langs E6 bygges.
Planområdet havner da utenfor gul støysone fra E6.
Støysonekart fra lokalveien Liøya forbi planområdet er vist i vedlegg 5. Denne er også vist i Lden og kan
ikke direkte benyttes for barnehagen. Det finnes ikke trafikktall for denne veien, slik at vi har estimert
med en trafikkmengde på ÅDT 500 med hovedvekt av trafikken på dagtid (Gruppe 1).

Figur 3: Støysonekart med tiltak for ny E6 Korporalsbrua ‐ Prestteigen. Utklipp fra støyrapport lagt ut på høring i Midtre
Gauldal kommune utarbeidet av Sweco. Planområdet er vist innenfor rød sirkel.

1

https://www.mgk.no/getfile.aspx/document/epcx_id/1752/epdd_id/2255
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4.2 Støynivå ved fasade
4.2.1

Jernbane

Fasadenivåer for støy fra jernbane for de to alternativene er vist i figur 4 og figur 5. Bygningene er
planlagt slik at det vil skapes et gårdsrom mot sør‐øst som skjermes mot støy fra jernbanen. For
alternativ 1 med boliger i en etasje vil det ikke oppnås en stille side med lydnivå under Lden 58 dB. Det
er beregnet med flatt tak uten møne, som i forslaget oversendt fra arkitekt. Overskridelsen mot sør‐
øst skyldes at jernbanelinjen er noe hevet over reguleringsområdet og bygget vil ikke være høyt nok
for å oppnå tilstrekkelig skjerming for å tilfredsstille krav om en stille side (Lden ≤ 58 dB) i T‐1442/2012.
For alternativ 2 med to etasjer vil byggets utforming gi økt skjermingseffekt og tilfredsstille kravene om
en stille side uten ekstra skjermende tiltak, se Figur 5.

Figur 4: Fasadenivå, Lden, fra jernbane for alternativ 1, en etasjes boliger i B2 uskjermet.

Figur 5: Fasadenivå, Lden, fra jernbane for alternativ 2, to etasjer boliger i B2 uskjermet. Figur til venstre viser høyeste nivå
uavhengig av etasje.
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Maksimalnivå for en passering av godstog er vist i figur 6 for de to alternativene. Maksimalnivåene vil
være i gul sone (L5AF ≥ 75 dB) og tilsvarer en passering av et elektrisk godstog på nattestid. Krav til
maksimalnivå gjelder kun utenfor soveromsvindu mellom klokken 23‐07. I henhold til tallene til JBV
passerer det i snitt 2‐3 godstog på nattestid samt 1‐2 passasjertog på Dovrebanen på natta. I og med at
fasaden kun havner i gul støysone og det er færre enn 10 passering på nattestid vil det ikke stilles noen
krav med bakgrunn i maksimalnivåer, men vi anbefaler at minst ett soverom legges mot gårdsrommet
mot sør‐øst for å gi økt beboerkvalitet.

Figur 6: Maksimalnivå, L5AF, fra jernbane uskjermet. Alternativ 1 til venstre og alternativ 2 til høyre (høyeste nivå uavhengig
av etasje).

4.2.2

Veitrafikk

Figur 7 viser fasadenivå på boligene med støy fra veitrafikk langs Liøya. Kun fasade mot sør‐øst vil ha
støynivå i gul støysone (Lden ≥ 55 dB). Støynivå på stille side for jernbane vil også ha tilfredsstillende
støynivå fra veitrafikk uten ekstra skjermende tiltak. Det er antatt færre en 10 passeringer av
tungtransport mellom klokken 23‐07.

Figur 7: Fasadenivå, Lden, fra veitrafikk. Tallene vises alternativ 2 uskjermet.

Rapportnr: AKU ‐01

Revisjon: 0

24.10.2016

124

Side: 7 av 17

Soknes barnehage og boligområde
Støyfaglig utredning for detaljregulering

4.3 Støynivå på utendørs oppholdsareal
4.3.1

Jernbane

Boliger:
Figur 8 viser støynivå i snitt gjennom hele døgnet, Lden, på uteareal i 1,5 meters høyde uten skjermende
tiltak. Arkitekt opplyser om at det stilles krav til 50 m2 uteoppholdsareal pr boenhet. Det er planer om
8 boenheter i hver etasje for de to alternativene. Dette gir krav om godkjent uteoppholdsareal på 400
m2 for alternativ 1 og 800 m2 for alternativ 2. Uten ekstra skjerming vil det oppnås stille
uteoppholdsareal (Lden ≤ 58 dB) på 275 m2 for alternativ 1 og omtrent 750 m2 for alternativ 2 på
bakkenivå. Dette inkluderer ikke eventuelle balkonger/verandaer. Område B1 og B3 vil være støyutsatt
uten bebyggelse.

Figur 8: Støykart, Lden, i 1,5 meters høyde. Alternativ 1 til venstre og alternativ 2 til høyre.

Barnehage:
Støykart for utearealer rundt barnehagen er vist i figur 9.
Nivåene er beregnet i 1,5 meters høyde og viser støynivå på
dagtid (07‐19) LD. Denne parameteren brukes da barnehager
normalt ikke benyttes i sin primærfunksjon på kvelds og dagtid.
Omtrent hele område merket o_BH i reguleringskartet har
tilfredsstillende støynivå utendørs uten tiltak.

Figur 9: Støykart fra
jernbane, Ld, i 1,5 meters
høyde.
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4.3.2

Veitrafikk

Boliger:
Støy på utendørs oppholdsareal fra lokaltrafikk på Liøya er vist i figur 10. Deler av det utearealet med
tilfredsstillende støynivåer fra jernbane vil ha støynivåer over grenseverdi for gul støysone fra
veitrafikk.

Figur 10: Støykart fra veitrafikk, Lden, i 1,5 meters høyde uten tiltak.

Barnehage:
Støy, LD, fra veitrafikk i 1,5 meters for barnehagen er
vist i figur 11. Et mindre areal helt sør i o_BH vil ha
støynivå over grenseverdi for gul støysone.

Figur 11: Støykart fra veitrafikk, LD, i 1,5
meters høyde uten tiltak.
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4.4 Avbøtende tiltak
Jernbaneverket har som krav at bygges et gjerde i 1,8 meters høyde langs planområdet for å sikre
jernbanelinjen. Dette skal stå innenfor område H310 i forslaget til plankart (figur 2). Terrenget har
sunket såpass mye fra jernbanelinjen til område H310 at om gjerdet bygges tett, vil det ikke ha noen
skjermingseffekt.
I beregningene over det ikke lagt inn ett møne på bebyggelsen i B2, i henhold til reguleringsforslaget
mottatt fra arkitektkontoret. For alternativ 1 vil vi foreslå at det bygges skråtak med mønehøyde på
minst 2 meter over takkant for å gi økt skjermingseffekt både med hensyn på uteareal på bakkeplan og
fasader mot stille side.
I tillegg er det fremmet forslag om at fartsgrensen på Liøya reduseres fra 60 km/t til 30 km/t forbi
planområdet grunnet trafikksikkerhet til barnehagen. Halvering av hastighet gir omtrent 3 dB
reduksjon i støynivåene.
Støy ved fasader og tilgang til fasade med støynivå under grenseverdien Lden 55 dB:
Figur 12 viser fasadenivå fra jernbane med 2 meters skråtak/møne over takkant for alternativ 1. Med
denne løsningen oppnås det lydnivå under grenseverdi for gul støysone i gårdsrommet mot sør‐øst og
krav om stille side i T‐1442/2012 er oppfylt.
Tilsvarende løsning er ikke nødvendig for alternativ 2 med bygning på to etasjer.

Figur 12: Fasadenivå fra jernbane, Lden, med skråtak/møne på 2 meter.
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Støy på utendørs oppholdsarealer:
Jernbane:
Støynivå på uteområde med den samme
mønelinjen er vist i figur 13. Med denne
løsningen vil omtrent 560 m2 av arealet på
bakkenivå i B2 ha støynivå under grenseverdi
for jernbane på Lden ≤ 58 dB for alternativ 1.

Figur 13: Støykart, Lden, i 1,5 meters høyde med 2
meter skråtak/møne.

Vei:
Støynivå på uteareal for bolig og barnehage med reduksjon av fartsgrensen forbi planområdet til 30
km/t er vist figur 14 . Reduksjonen av fartsgrensen vil gi tilfredsstillende forhold på alle feltene uten
ekstra skjermende tiltak.

Figur 14: Støykart fra veitrafikk i 1,5 meters høyde med reduksjon av fartsgrense til 30 km/t. Lden for bolig til venstre og Ld
for barnehagen til høyre.
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5

Oppsummering

5.1 Beskrivelse av støysituasjon
Den tidligere militærleiren Soknes i Midtre Gauldal kommune ønskes omregulert til bolig og
barnehage. Leiren ligger tett på Dovrebanen og hele planområdet havner i gul støysone fra tog.
Bebyggelsen planlegges slik at den skaper en skjermende effekt mot øst.
Boligene i B2 vurderes bygd i 1 eller 2 etasjer. Om alternativet med en etasje velges bør det etableres
ett skråtak/møne 2 meter over takkant. Dette vil gi støynivåer under grenseverdi for gul støysone på
østsiden av bygget og etablere en stille side, samt gi nok tilfredsstillende uteoppholdsareal. Om det
bygges i to etasjer er ikke dette tiltaket nødvendig.
Det er ikke behov for ekstra skjermende tiltak for utearealet på barnehagen gitt at den kun brukes
mellom klokken 7‐19.
For veitrafikk langs Liøya bør fartsgrense reduseres til 30 km/t.
På denne måten vil krav i T‐1442/2012 for bebyggelse i gul støysone tilfredsstilles.

5.2 Forslag til reguleringsbestemmelser
Vi har følgende forslag til tekst i reguleringsbestemmelser vedrørende støy:
Støygrenseverdier i retningslinje T‐1442:2012, tabell 3 skal gjelde for ny bebyggelse i planen, med
følgende unntak og presiseringer:
Det tillates at støynivå utenfor fasader på ny bebyggelse overskrider grenseverdiene for gul
støysone, under forutsetning av følgende avbøtende tiltak:




Alle boenheter må ha minst ett oppholdsrom med luftevindu/balkongdør i fasade med
støynivå Lden ≤ 55 dB for vei og Lden ≤ 58 dB for jernbane.
Bygningsmessige tiltak på fasade/tak kan brukes som tiltak for å sikre at støynivå utenfor
luftevindu blir tilfredsstillende.
Alle boenheter og barnehage skal ha tilgang til utendørs oppholdsareal som tilfredsstiller
grenseverdikravet i tabell 3 i T‐1442:2012.
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Vedlegg 1:

Utdrag fra Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging, T‐1442/2012

Miljøverndepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging T‐ 1442 skal legges til grunn ved
arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter Plan‐ og bygningsloven.
Benevnelser for lydnivå:
Lden

A‐veiet ekvivalent lydnivå for dag‐kveld‐natt (day‐evening‐night) med 5 dB / 10 dB ekstra
tillegg på kveld/natt.

Lekv,24

Døgnekvivalentnivået uttrykker det gjennomsnittlige lydtrykk over 24 timer.

L5AF

A‐veide nivå målt med tidskonstant ”Fast” som overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en
nærmere angitt periode, dvs. et statistisk maksimalnivå i forhold til antall hendelser.

For å tilfredsstille retningslinjens krav til støy på utendørs oppholdsareal og utenfor vinduer for bolig
må grenseverdier i Tabell 1 oppfylles.
Tabell 2 – Grenseverdier for støy, på utendørs oppholdsarealer og utenfor vinduer, innfallende lydtrykknivå.

Støykilde

Støynivå på uteoppholdsareal
og utenfor vinduer til rom med
støyfølsom bruksformål

Støynivå utenfor soverom,
natt kl. 23‐07

Vei

Lden 55 dB

L5AF 70 dB

Bane

Lden 58 dB

L5AF 75 dB

Videre er følgende presiseringer til grenseverdiene angitt i T‐1442:




Grenseverdien for uteplass må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til bygningen
som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål. Beregningshøyden skal være
minimum 1,5 meter over terreng, eventuelt over balkong‐ eller terrassegulv.
Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser pr. natt.

I retningslinjen er det definert grenseverdier for støysoner som gir føringer for planlagt arealbruk.
Grenseverdiene er gitt i Tabell 3.
Tabell 3 – Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, innfallende lydtrykknivå.

Støykilde

Gul sone
Utendørs
støynivå Lden

Rød sone
Utendørs
støynivå i nattp.
kl. 23‐07 L5AF

Utendørs
støynivå Lden

Utendørs
støynivå i nattp.
kl. 23‐07 L5AF

Vei

Lden 55 dB

L5AF 70 dB

Lden 65 dB

L5AF 85 dB

Bane

Lden 58 dB

L5AF 75 dB

Lden 68 dB

L5AF 90 dB

Gul sone er en vurderingssone hvor kommunene bør vise varsomhet med å tillate etablering av nye
boliger. I utgangspunktet bør slik bebyggelse bare tillates dersom man gjennom avbøtende tiltak
tilfredsstiller grenseverdiene i Tabell 1.
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Ved etablering av nye bygninger med støyfølsomt bruksformål i gul sone, skal kommunen kreve en
støyfaglig utredning som synliggjør støynivåer ved ulike fasader på de aktuelle bygningene og på
uteoppholdsareal. Utredningen skal foreligge samtidig med planforslag i plansaker eller ved søknad om
rammetillatelse i byggesaker.
Utredningen bør belyse innendørs og utendørs støynivåer ved alternative løsninger for plassering av
bebyggelse, og aktuelle avbøtende tiltak. Det skal legges vekt på at alle boenheter får en stille side, og
tilgang til egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold.
Rød sone angir et område som på grunn av det høye støynivået er lite egnet til støyfølsomme
bruksformål. I rød sone bør kommunen derfor ikke tillate etablering av boliger, sykehus,
pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Kommunen bør også være varsom med å tillate
annen ny bebyggelse eller arealbruk med støyfølsomt bruksformål.
Avvik fra anbefalingene
I sentrumsområder i byer og tettsteder, spesielt rundt kollektivknutepunkter, er det aktuelt med høy
arealutnyttelse av hensyn til samordnet areal‐ og transportplanlegging. Forutsatt at kommunen har
angitt grensene for slike områder i kommuneplanens arealdel, kan det vurderes å tillate oppføring av
ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. I slike avviksområder bør kommunen stille konkrete krav
til ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. Kravene bør nedfelles i planbestemmelsene slik at de
blir juridisk bindende.
Eksempel på krav:





Alle boenheter innenfor avvikssonen skal være gjennomgående og ha en stille side.
Minimum 50 % av antall rom til støyfølsomt bruksformål i hver boenhet skal ha vindu mot
stille side. Herunder skal minimum 1 soverom ligge mot stille side.
Støykrav for uteoppholdsarealer skal være tilfredsstilt.
Alle boenheter hvor ett eller flere rom til støyfølsom bruksformål kun har vinduer mot
støyutsatt side må ha balansert ventilasjon.

I videre anbefaling for saksbehandling i gul og rød sone sier T‐1442 at retningslinjens prinsipper om at
alle boenheter skal ha en stille side og tilgang til et støymessig tilfredsstillende uteareal bør følges.
Byggteknisk forskrift må være oppfylt.
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Vedlegg 2:

Beregningsmetode

Anvendt underlagsdokumentasjon er oppgitt i Tabell 4.
Tabell 4 – Anvendt underlagsdokumentasjon.

Underlagsdokumentasjon

Kilde

Dato

Utomhusplan, plan‐ og fasadetegninger Norconsult solem arkitektur

19.10.2016

Digitalt basiskart over området

Norconsult solem arkitektur

02.09.2016

Trafikktall

Jernbaneverket

2014

Tabell 5 Beregningsmetode og verktøy

Støykilde

Metode

Beregningsverktøy

Vei

Nordisk beregningsmetode for veitrafikk,
Nord96

CadnaA 4.6.155

Bane

Nordisk beregningsmetode for støy fra
skinnegående trafikk

CadnaA 4.6.155

Det er generelt benyttet myk mark i beregningene, med unntak av veier der det er benyttet hard mark.
Beregningsusikkerheten for Nordisk beregningsmetode for veitrafikk er oppgitt til ±2 dB ved korte
avstander til vei og oversiktlige terreng‐ og skjermingsforhold.
Dersom det skal gjøres vesentlige terrenginngrep, eller dersom det i ettertid blir gjort endringer av
bygningsmassen, vil de presenterte resultatene i denne rapporten være ugyldige og beregninger må
oppdateres.
I vurderingen av trafikksituasjonen må det tas hensyn til ÅDT (årsdøgntrafikk), andel tunge kjøretøy og
hastighet. Iht. retningslinje T‐1442 skal det gjøres beregninger for den trafikksituasjonen som gir mest
støy, enten av dagens trafikk eller en prognosesituasjon 10 – 20 år fram i tid, dersom dette har
vesentlig betydning for støysituasjonen. Hensikten med bestemmelsen er å ta hensyn til at støynivået
kan øke ved generell trafikkvekst.
Anvendt trafikkfordeling tilsvarer «Gruppe 1: Typisk riksvei» i veileder M‐128. Det er benyttet skiltet
hastighet i beregningene.
Tabell 6 – Anvendte trafikktall.

Vei

ÅDT i NVDB

Liøya (estimert)

ÅDT

Andel tunge
kjøretøy

Hastighet

500

10 %

60 km/t

For å illustrere betydningen av usikkerhet i trafikkgrunnlaget kan det nevnes at en dobling/halvering av ÅDT representerer en
endring av Lden lik ±3 dB.
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Tabell 7: Trafikkinfo for Dovrebanen mellom Sokndalen og Støren. Hentet fra jernbaneverkets oversikt fra 2014

Togtype

Toglengde (m)
dag

Toglengde (m)
kveld

Toglengde (m)
natt

Fart (km/t)

B73

370

104

1

91

EL18

194

184

314

91

Godstog el

911

934

1456

82

Godstog diesel

21

8

55

82
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Soknes Leir
72022-00
Planforslag alternativ 1
Støy fra Dovrebanen
Togmeter (D/K/N):
B73: 370/104/1 (91 km/t)
EL18: 194/184/314 (91 km/t)
El-gods: 911/934/1456 (82 km/t)
Diesel-gods: 21/8/55 (82 km/t)
Referanse: JBV 2014
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Skala i A4 1:1200
Lden jernabne (frittfelt)
>
>
>
>
>

30 dB
58 dB
63 dB
68 dB
73 dB

Grid: 1 x 1 meter
Beregningshøyde: 4.0 meter
Dato: 19.10.16
Beregnet av: MAJ

Vedlegg 4

Soknes Leir
72022-00
Planforslag alternativ 2
Støy fra Dovrebanen
Togmeter (D/K/N):
B73: 370/104/1 (91 km/t)
EL18: 194/184/314 (91 km/t)
El-gods: 911/934/1456 (82 km/t)
Diesel-gods: 21/8/55 (82 km/t)
Referanse: JBV 2014
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Skala i A4 1:1200
Lden jernabne (frittfelt)
>
>
>
>
>

30 dB
58 dB
63 dB
68 dB
73 dB

Grid: 1 x 1 meter
Beregningshøyde: 4.0 meter
Dato: 19.10.16
Beregnet av: MAJ

Vedlegg 5

Soknes Leir
72022-00
Støynivå fra vei.
ÅDT: 500 (anslått)
Fartsgrense: 60 km/t
Fordeling GR1 Riksvei
Tungtrafikk: 10%
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Skala i A4 1:1200
Lden vei (frittfelt)
>
>
>
>
>

30 dB
55 dB
60 dB
65 dB
70 dB

Grid: 1 x 1 meter
Beregningshøyde: 4.0 meter
Dato: 19.10.16
Beregnet av: MAJ
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SAMMENDRAG
Midtre Gauldal kommune planlegger bygging av ny barnehage og boliger for yngre funksjonshemmede
på Soknes Leir på Støren, gnr/bnr 47/13 i Midtre Gauldal kommune, som vist på situasjonskart tegning
102 og 103. Tiltaket ligger på en elveavsetning vist på NGUs løsmassekart tegning 107. Det er ikke
registrerte kvikkleiresoner i området Støren. GeoMidt er engasjert for å undersøke grunnforholda med
hensyn til fundamentering og stabilitet på tomta. Da området tidligere er en militærleir med tilhørende
aktiviteter med bl.a. drivstoffpumper og smørebukk ble det også tatt opp prøver for miljøtesting. Det ble i
uke 25, den 20.06.2016 foretatt feltarbeid med dreietrykksondereing i fem punkter, BP1 – BP5 til maks
dybde på ca 8 meter. Det var meget grove faste masser på hele området, berg ble ikke påvist. Det ble tatt
opp skrueprøver for kornfordelingsanalyse i alle punkter til dybde 1,0 meter med borerigg Geotech 605D.
I tillegg ble fire prøver, fra borpunkt 2 – 5, sendt til eurofins miljølab i Moss for forurensningskontroll.
Borplan er vist på situasjonsplan, tegning 103. Borpunktene ble innmålt med GPS. Ved
dreietrykksonderingen kom vi gjennom det grove gruslaget i kun punkt BP1. I de øvrige punkter stoppet
det på stor stein. En antar, ut fra øvrige undersøkelser i området at en har samme grunnforhold i alle
testpunkter under det grove laget som i BP1.
Dreietrykkresultater og kornfordelingsanalyse av skrueprøver viser meget grove elveavsatte masser, grov
grusig sand, tegning 105. Resultater fra eurofins miljølab ga kvalitet meget god!
Terrenget er helt flatt med kotehøyde på 103 meter. Ved punktfundamentering med for eksempel
kvadratiske fundamenter på 1,5 x 1,5 m, fundamentert 1 meter under laveste terrengnivå/golvnivå kan
dimensjonerende grunntrykk settes til 250 kPa.
Utfyllende vurderinger er gitt på side 4 og 5.

Mvh
Olav R
Olav R Aarhaug
GeoMidt AS

Geoteknisk prosjektering, Soknes Leir, gnr/bnr 47/13, Midtre Gauldal kommune.
Side 2 av 18

138

Org.no 997 700 244

____________________________________________________________

INNHOLD
Prosjektdata
Sammendrag
Tegningsoversikt

side
2
2
3

1. INNLEDNING
1.1 Prosjektet
1.2 Oppdrag
1.3 Innhold
2. UTFØRTE UNDERSØKELSER
2.1 Feltundersøkelsene
Innmåling av borpunkter
2.2 Laboratorieundersøkelser
2.3 Resultater
3. GRUNNFORHOLD
3.1 Terreng/ topografi
3.2 Berg / fjell
4. MILJØTEKNISK VURDERING
4.1 Resultat fra eurofins miljølaboratorium
5. GEOTEKNISK VURDERING
5.1 Generell vurdering, sikkerhetskrav
5.2 Sikkerhet / stabilitet - konklusjon

TEGNINGER
Tegnng nr
/
Tittel
101 Oversiktskart, del av Midtre Gauldal kommune,
Innrammet område Soknes Leir
102 Situasjonsplan nye boliger og barnehage, Soknes Leir
103 Situasjonsplan med borplan
104 Profil BP1- BP5
105 Kornfordelingsanalyser
106 Ledninger og kabler
107 NGUs løsmassekart, område Støren
108 Helsebaserte tiltaksklasser fra SFT
109 Tilstandsklasser og arealbruk
110 Tilstandsklasser, maks konsentrasjon i mg/kg TS
111 Eksempel fra BP2, fargekode blå, Meget god.
112
113 Symbolbruk,
Felt og Lab

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5

Målestokk

side

1: 12.500
1: 5.000
1: 1.250
1: 1:200

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1: 2.000
1: 5.000

17 – 18

Geoteknisk prosjektering, Soknes Leir, gnr/bnr 47/13, Midtre Gauldal kommune.
Side 3 av 18

139

Org.no 997 700 244

____________________________________________________________

1.1

1. INNLEDNING
Prosjektet

Midtre Gauldal kommune planlegger bygging av ny barnehage og boliger for yngre funksjonshemmede
på Soknes Leir på Støren, gnr/bnr 47/13 i Midtre Gauldal kommune, som vist på situasjonskart tegning
102 og 103

1.2

Oppdraget

Tiltaket ligger på en elveavsetning fra Gaula, vist på NGUs løsmassekart tegning 107. Det er ikke
registrerte kvikkleiresoner i området Støren.
Med dette som grunnlag er GEOMIDT engasjert for å dokumentere grunnforholdene på tomta, med
hensyn til fundamentering og forurensninger.
Det ble i uke 25/2016 foretatt dreietrykksonderinger i fem karakteristiske punkter ned til maks dybde på 8
meter. Det ble tatt opp skrueprøver og testet korngradering fra alle punkter, fra fire punkter ble tatt prøver
for testing av forurensning i grunn, sendt til eurofins miljølaboratorium i Moss. Borplan er vist på tegning
103.

1.3

Innhold

Denne rapporten presenterer i tekst og tegninger vurdering av resultatene fra felt og lab utført av GeoMidt
AS. Rapporten vurderer kvaliteten av grunnen, geoteknisk og miljømessig.

2.1

2. UTFØRTE UNDERSØKELSER
Feltundersøkelsene

Feltarbeidet ble gjennomført i uke 25/2016 med borerigg, Geotech 605 D
Det ble foretatt dreietrykksonderinger registrert med Geosuite XPLOG i fem punkter ned til maks dybde
8 meter. I alle punkter ble tatt opp skrueprøver for kornfordelingsanalyser og i fire punkter prøver for
miljøanalyse.
Borpunktenes plassering med angitte utførte undersøkelser er koordinatfestet og innmålt med GPS, vist
på tegning 103.

2.2

Laboratorieundersøkelsene

Prøvene ble analysert på geoteknisk laboratorium på Kalvskinnet, NTNU .
Det ble kjørt standard rutineundersøkelser med visuell kontroll og vurdering av kornfordelingsanalyse.
Miljøprøvene ble sendt til, og analysert på eurofins environment laboratory i Moss.

2.3

Resultater

Resultatene fra dreietrykksonderingene, prøvetakingene og rutineundersøkelsene viser meget grov
elveavsetning. Test av opptatte prøver viser attraksjon a =0 og friksjon tan φ = 0,9. Meget faste gode
masser med stor stabilitet og bæreevne.
Miljøundersøkelsene viser ingen spor av forurensning, alle prøver viser meget god kvalitet, testet mot
SFTs kriterier for grunnforhold til boliger og barnehager, tegning 109, 110 og utdrag fra BP2, tegning
111. Fullstendig rapport fra alle prøver ligger som eget vedlegg.

3.1

3. GRUNNFORHOLD
Terrenget / topografien

Terrenget er helt flatt på kote 103,0 m. I vest stiger terrenget opp mot Dovrebanen på kote 109 – 110.
3.2 Berg / fjell
Det er ikke registrert berg ved boringene.
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4. MILJØTEKNISK VURDERING
4.1 Resultat fra eurofins miljølaboratorium.
Miljøprøver fra fire borpunkter, BP2 – BP5 ble sendt til eurofins laboratorium for testing av
miljøfarlige stoffer, med hensyn til at det her skal bygges boliger og barnehage. Ingen av
prøvene viste grenseverdier over det som klassifiseres som meget god og god.
Fullstendig analyse av alle prøver er vedlagt.
5.
5.1

GEOLOGISK / GEOTEKNISK VURDERING

Generell vurdering, sikkerhetskrav

Prosjekteringen er utført i henhold til TEK 10
Normal fundamenteringsklasse, geoteknisk kategori 2.
Tiltaksklasse 2, NS-EN 1990 + NA.
Geoteknisk pålitelighet; (CC/RC) 2

5.2 Sikkerhet / stabilitet - konklusjon
GeoMidt AS har undersøkt grunnforholdene i forbindelse med bygging av ny barnehage og nye
boliger på Soknes Leir på Støren, gnr/bnr 47/13 i Midtre Gauldal kommune.
Terrenget er et helt flat område på kote 103,0 m, med en bratt skråning opp mot jernbanen NSB
på kote 110 vest for Soknes Leir.
Borpunktenes plassering er vist på situasjonsplanen, tegning103.
Det er ikke påvist berg ved dreietrykksonderinger.
Grunnforholdene består av gode stabile elveavsatte masser. Laboratorieundersøkelser viser
grusig sand med attraksjon a=0 og tan φ = 0,9. Ikke telefarlige masser, telegruppe T1, tegning
105.
Miljøundersøkelse av opptatte prøver er utført av eurofins. Analyserapporten viser meget god
kvalitet på materialene til formål boliger og barnehager. Et utdrag av rapporten, med
tilstandsklasser og grenseverdier er vist på tegning 109 – 111. Fullstendig analyserapport fra alle
prøver er i eget vedlegg.
Plassering av prosjektet, direkte fundamentert, gir en dimensjonerende bæreevne σv = 250 kPa,
med sikkerhet γm = 2,0.
Det er med de gitte forutsetninger over ingen geotekniske problemer med dette tiltaket.

Mvh
Olav R
_____________
Olav R Aarhaug
GeoMidt AS den 27.09.2016
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N

Oversikt, del av Midtre Gauldal kommune
Oppdrag 20160525G
Knappenål i område Soknes Leir
Situasjonsplan vist på tegning Prosjekt
Mål 1:12.500
102 og 103
Ny barnehage og boliger
Soknes Leir
Gnr/bnr 47/13
Dato / sign
Midtre Gauldal kommune
27.09.2016 / Olav R
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Situasjonsplan Soknes leir
Mottatt situasjonsplan for
områdedisponering,
Barnehage og boliger
Gnr/bnr 47/13
Midtre Gauldal kommune

Oppdrag 20160525G
Prosjekt
Mål
Ny barnehage og boliger
1: 5.000
Soknes Leir
Detaljert situasjonsplan med
Dato / sign
borplan på tegning 103
27.09.2016 / Olav R
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BP2
M

BP1

BP5
M

M

BP3

BP4
M

Borpunkt
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5

X
564260
566257
564195
564222
564255

Y
6989835
6989866
6989772
6989712
6989803

Situasjonsplan
Soknes leir

Gnr/bnr 47/13
Midtre Gauldal kommune

Z
103
103
103
103
103

Metode
DTR
DTR
DTR
DTR
DTR

Bordybde m
8,15
3,35
2,25
2,20
2,30

Prøveserie
Skrue
skrue
skrue
skrue
skrue

Merknad
Grove masser i hele dybden DTR
Grove masser. Prøve til miljøtest M
Grove masser. Prøve til miljøtest M
Full stopp på 2,2 m. Til miljøtest M
Stor grov stein på 2,3 m. Miljøtest M

Oppdrag 20160525G
Prosjekt
Mål
Ny barnehage og boliger
1: 1.250
Soknes Leir
5 Borpunkter:
Dato / sign
Dreietrykksondering, DTR,
27.09.2016 / Olav R
Skrueprøve til kornfordeling og
M: Miljøprøve til lab.
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BP1

103

BP2

103

BP4
103

BP3
103

BP5
103

TDreietrykksonderinger
BP1 – BP5

Gnr/bnr 47/13
Midtre Gauldal kommune

Oppdrag 20160525G
Prosjekt
Ny barnehage og boliger
Soknes Leir
Dreietrykksondering, DTR,

Mål
1: 200
Dato / sign
27.09.2016 / Olav R
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Siktedata: summert sikterest, passert i gram og prosent.

µm
Borhull/
dybde
B1 / 1,0 m
B2 / 1,0 m
B3 / 1,0 m
B4 / 1,0 m
B5 / 1,0 m

Prøve
BP1 – BP5

mm

masse

bunn

63

125

250

500

1

2

4

8

16

32

Cu

TG

gram
%
gram
%
gram
%
gram
%
gram
%

1301
100
279
100
1121
100
525
100
943
100

1237
95
261
94
1090
97
469
89
894
95

1155
89
236
85
1053
94
396
75
798
85

1064
82
195
70
985
88
306
58
618
66

966
74
148
53
858
76
230
43
460
49

809
62
99
36
692
62
177
34
348
37

618
47
49
18
537
48
130
25
249
26

444
34
16
6
387
35
91
17
177
19

266
20
5
2
277
24
48
9
119
13

86
6
0
0
148
13
0
0
58
6

0
0

24

1

8

1

17

1

12

1

8

1

Densitet
γ, kN/m3
19,5

Kornfordelingasnalyse
BP1 – BP5

Gnr/bnr 47/13
Midtre Gauldal kommune

Attraksjon
a, kPa
0

Friksjonsvinkel
φo
35

31
3

0
0

Jordart
Grusig sand

Oppdrag 20160525G
Prosjekt
Ny barnehage og boliger
Soknes Leir
Dreietrykksondering, DTR,

Dato / sign
27.09.2016 / Olav R
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Ledninger og kabler
Ledningsnett MG kommune
Kabler Telenor. (Geomatikk)
Gnr/bnr 47/13
Midtre Gauldal kommune

Oppdrag 20160525G
Prosjekt
Barnehage og boliger Soknes leir

Mål = 1:2.000
Dato / sign
27.09.2016 / Olav R
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NGUs løsmassekart
Innrammet: Soknes leir
Grunnforhold: Elveavsetning.
Gnr/bnr 47/13
Midtre Gauldal kommune

Oppdrag 20160525G
Prosjekt
Barnehage og boliger Soknes leir

Mål = 1:20.000
Dato / sign
27.09.2016 / Olav R
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Helsebaserte tilstandsklasser,
forurenset grunn
Fra SFT

Oppdrag 20160525G

Prosjekt
Barnehage og boliger Soknes leir

Gnr/bnr 47/13
Midtre Gauldal kommune

Dato / sign
27.09.2016 / Olav R
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Helsebaserte tilstandsklasser,
forurenset grunn
Fra SFT

Oppdrag 20160525G

Prosjekt
Barnehage og boliger Soknes leir

Gnr/bnr 47/13
Midtre Gauldal kommune

Dato / sign
27.09.2016 / Olav R
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Helsebaserte tilstandsklasser,
forurenset grunn, fra SFT
Fargekoder

Oppdrag 20160525G

Prosjekt
Barnehage og boliger Soknes leir

Gnr/bnr 47/13
Midtre Gauldal kommune

Dato / sign
27.09.2016 / Olav R
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Miljøresultat fra eurofins miljølab.
Eksempel fra BP2.
Alle fargekoder: Blå, Meget god
Fullstendig rapport med fargekoding
ligger som eget vedlegg.

Oppdrag 20160525G
Prosjekt
Barnehage og boliger
Soknes leir

Gnr/bnr 47/13
Midtre Gauldal kommune

Dato / sign
27.09.2016 / Olav R
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Symbolbruk, Feltundersøkelser

Oppdrag 20160525G

Prosjekt
Barnehage og boliger Soknes
leir
Gnr/bnr 47/13
Midtre Gauldal kommune

Mål

Dato / sign
27.09.2016 / Olav R
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Symbolbruk, laboratorieundersøkelser

Oppdrag 20160525G

Prosjekt
Barnehage og boliger Soknes
leir
Gnr/bnr 47/13
Midtre Gauldal kommune

Mål

Dato / sign
27.09.2016 / Olav R
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Eurofins Environment Testing Norway
AS (Moss)
F. reg. 965 141 618 MVA
Møllebakken 50
NO-1538 Moss
Tlf:
+47 69 00 52 00
Fax:
+47 69 27 23 40
miljo@eurofins.no

AR-16-MM-017616-01

GeoMidt AS
Karivollveien 96
7224 Melhus
Attn: Olav R. Aarhaug

EUNOMO-00147743
Í%R5vÂÂWv59Î
Prøvemottak:
Temperatur:
Analyseperiode:
Referanse:

09.09.2016

09.09.2016-15.09.2016
Borpunkt BP2-BP5

ANALYSERAPPORT

Tegnforklaring:
* Ikke omfattet av akkrediteringen
LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet
<: Mindre enn
>: Større enn
nd: Ikke påvist
Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
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EUNOMO-00147743
Í%R5vÂÂWv59Î
Prøvenr.:
Prøvetype:
Prøvemerking:

439-2016-09090415
Jord
Borpunkt BP2

Analyse

20.06.2016
Oppdragsgiver
09.09.2016

Prøvetakingsdato:
Prøvetaker:
Analysestartdato:
Resultat Enhet
2.8 mg/kg TS

LOQ MU
0.5 30%

Metode
NS EN ISO 17294-2

9.8 mg/kg TS

0.5 40%

NS EN ISO 17294-2

0.19 mg/kg TS

0.01 25%

NS EN ISO 17294-2

Kobber (Cu)

22 mg/kg TS

0.5 30%

NS EN ISO 11885

Krom (Cr)

35 mg/kg TS

0.3 30%

NS EN ISO 11885

0.019 mg/kg TS

0.001 20%

NS-EN ISO 12846

27 mg/kg TS

0.5 30%

NS EN ISO 11885

40 mg/kg TS

2 25%

NS EN ISO 11885

a)

Arsen (As)

a)

Bly (Pb)

a)

Kadmium (Cd)

a)
a)
a)

Kvikksølv (Hg)

a)

Nikkel (Ni)

a)

Sink (Zn)

a)

PCB(7)

a)

PCB 28

< 0.00050 mg/kg TS

0.0005

EN 16167

a)

PCB 52

< 0.00050 mg/kg TS

0.0005

EN 16167

a)

PCB 101

< 0.00050 mg/kg TS

0.0005

EN 16167

a)

PCB 118

< 0.00050 mg/kg TS

0.0005

EN 16167

a)

PCB 153

< 0.00050 mg/kg TS

0.0005

EN 16167

a)

PCB 138

< 0.00050 mg/kg TS

0.0005

EN 16167

a)

PCB 180

< 0.00050 mg/kg TS

0.0005

a)

Sum 7 PCB

a)

PAH(16)

a)

Naftalen

N.D.
0.016 mg/kg TS

EN 16167
25%

EN 16167

0.01 25%

ISO 18287, mod.

0.01

ISO 18287, mod.

a)

Acenaftylen

< 0.010 mg/kg TS

a)

Acenaften

< 0.010 mg/kg TS

0.01

ISO 18287, mod.

a)

Fluoren

< 0.010 mg/kg TS

0.01

ISO 18287, mod.

a)

Fenantren

0.01 25%

ISO 18287, mod.

0.01

ISO 18287, mod.

0.010 mg/kg TS

a)

Antracen

< 0.010 mg/kg TS

a)

Fluoranten

< 0.010 mg/kg TS

0.01

ISO 18287, mod.

a)

Pyren

< 0.010 mg/kg TS

0.01

ISO 18287, mod.

a)

Benzo[a]antracen

< 0.010 mg/kg TS

0.01

ISO 18287, mod.

a)

Krysen/Trifenylen

< 0.010 mg/kg TS

0.01

ISO 18287, mod.

a)

Benzo[b]fluoranten

< 0.010 mg/kg TS

0.01

ISO 18287, mod.

a)

Benzo[k]fluoranten

< 0.010 mg/kg TS

0.01

ISO 18287, mod.

a)

Benzo[a]pyren

< 0.010 mg/kg TS

0.01

ISO 18287, mod.

a)

Indeno[1,2,3-cd]pyren

< 0.010 mg/kg TS

0.01

ISO 18287, mod.

a)

Dibenzo[a,h]antracen

< 0.010 mg/kg TS

0.01

ISO 18287, mod.

a)

Benzo[ghi]perylen

< 0.010 mg/kg TS

0.01

a)

Sum PAH(16) EPA

0.026 mg/kg TS

a)

Tørrstoff

a)

BTEX

a)

Benzen

< 0.010 mg/kg TS

0.01

EPA 5021

a)

Toluen

< 0.010 mg/kg TS

0.01

EPA 5021

a)

Etylbenzen

< 0.010 mg/kg TS

0.01

EPA 5021

a)

m,p-Xylen

< 0.020 mg/kg TS

0.02

EPA 5021

a)

o-Xylen

< 0.010 mg/kg TS

0.01

EPA 5021

a)

Xylener (sum)

< 0.030 mg/kg TS

0.03

EPA 5021

a)

Alifater C5-C6

< 7.0 mg/kg TS

7

LidMiljö.0A.01.09

a)

Alifater >C6-C8

< 7.0 mg/kg TS

7

LidMiljö.0A.01.09

49.1 %

ISO 18287, mod.
25%

0.1 5%

ISO 18287, mod.
EN 12880

Tegnforklaring:
* Ikke omfattet av akkrediteringen
LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet
<: Mindre enn
>: Større enn
nd: Ikke påvist
Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
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a)

Alifater >C8-C10

< 3.0 mg/kg TS

3

LidMiljö.0A.01.09

a)

Alifater >C10-C12

< 5.0 mg/kg TS

5

SPI 2011

a)

Alifater >C12-C16

< 5.0 mg/kg TS

5

SPI 2011

a)

Alifater >C16-C35

< 10 mg/kg TS

10

SPI 2011

*

Alifater >C12-C35

nd

Beregnet

Alifater C5-C35

nd

Beregnet

Tegnforklaring:
* Ikke omfattet av akkrediteringen
LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet
<: Mindre enn
>: Større enn
nd: Ikke påvist
Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
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AR-16-MM-017616-01
EUNOMO-00147743
Í%R5vÂÂWv59Î
Prøvenr.:
Prøvetype:
Prøvemerking:

439-2016-09090416
Jord
Borpunkt BP3

Analyse

20.06.2016
Oppdragsgiver
09.09.2016

Prøvetakingsdato:
Prøvetaker:
Analysestartdato:
Resultat Enhet
3.0 mg/kg TS

LOQ MU
0.5 30%

Metode
NS EN ISO 17294-2

30 mg/kg TS

0.5 40%

NS EN ISO 17294-2

0.32 mg/kg TS

0.01 25%

NS EN ISO 17294-2

Kobber (Cu)

24 mg/kg TS

0.5 30%

NS EN ISO 11885

Krom (Cr)

36 mg/kg TS

0.3 30%

NS EN ISO 11885

0.005 mg/kg TS

0.001 20%

NS-EN ISO 12846

26 mg/kg TS

0.5 30%

NS EN ISO 11885

260 mg/kg TS

2 25%

NS EN ISO 11885

a)

Arsen (As)

a)

Bly (Pb)

a)

Kadmium (Cd)

a)
a)
a)

Kvikksølv (Hg)

a)

Nikkel (Ni)

a)

Sink (Zn)

a)

PCB(7)

a)

PCB 28

< 0.00050 mg/kg TS

0.0005

EN 16167

a)

PCB 52

< 0.00050 mg/kg TS

0.0005

EN 16167

a)

PCB 101

< 0.00050 mg/kg TS

0.0005

EN 16167

a)

PCB 118

< 0.00050 mg/kg TS

0.0005

EN 16167

a)

PCB 153

0.0023 mg/kg TS

0.0005 25%

EN 16167

a)

PCB 138

0.0039 mg/kg TS

0.0005 25%

EN 16167

a)

PCB 180

0.0065 mg/kg TS

0.0005 25%

EN 16167

a)

Sum 7 PCB

0.013 mg/kg TS

25%

EN 16167

a)

PAH(16)

a)

Naftalen

0.044 mg/kg TS

0.01 25%

ISO 18287, mod.

0.01

ISO 18287, mod.

a)

Acenaftylen

< 0.010 mg/kg TS

a)

Acenaften

< 0.010 mg/kg TS

0.01

ISO 18287, mod.

a)

Fluoren

< 0.010 mg/kg TS

0.01

ISO 18287, mod.

a)

Fenantren

0.01 25%

ISO 18287, mod.

0.01

ISO 18287, mod.

0.050 mg/kg TS
< 0.010 mg/kg TS

a)

Antracen

a)

Fluoranten

0.051 mg/kg TS

0.01 25%

ISO 18287, mod.

a)

Pyren

0.037 mg/kg TS

0.01 25%

ISO 18287, mod.

a)

Benzo[a]antracen

0.019 mg/kg TS

0.01 25%

ISO 18287, mod.

a)

Krysen/Trifenylen

0.037 mg/kg TS

0.01 25%

ISO 18287, mod.

a)

Benzo[b]fluoranten

0.069 mg/kg TS

0.01 25%

ISO 18287, mod.

a)

Benzo[k]fluoranten

0.014 mg/kg TS

0.01 30%

ISO 18287, mod.

a)

Benzo[a]pyren

0.027 mg/kg TS

0.01 25%

ISO 18287, mod.

a)

Indeno[1,2,3-cd]pyren

0.035 mg/kg TS

0.01 25%

ISO 18287, mod.

a)

Dibenzo[a,h]antracen

0.013 mg/kg TS

0.01 25%

ISO 18287, mod.

a)

Benzo[ghi]perylen

0.033 mg/kg TS

0.01 25%

ISO 18287, mod.

a)

Sum PAH(16) EPA

0.43 mg/kg TS

25%

ISO 18287, mod.

a)

Tørrstoff

87.2 %

a)

BTEX

a)

Benzen

< 0.010 mg/kg TS

0.01

EPA 5021

a)

Toluen

< 0.010 mg/kg TS

0.01

EPA 5021

a)

Etylbenzen

< 0.010 mg/kg TS

0.01

EPA 5021

a)

m,p-Xylen

< 0.020 mg/kg TS

0.02

EPA 5021

a)

o-Xylen

< 0.010 mg/kg TS

0.01

EPA 5021

a)

Xylener (sum)

< 0.030 mg/kg TS

0.03

EPA 5021

a)

Alifater C5-C6

< 7.0 mg/kg TS

7

LidMiljö.0A.01.09

a)

Alifater >C6-C8

< 7.0 mg/kg TS

7

LidMiljö.0A.01.09

0.1 5%

EN 12880

Tegnforklaring:
* Ikke omfattet av akkrediteringen
LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet
<: Mindre enn
>: Større enn
nd: Ikke påvist
Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
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Side 4 av 9

AR-16-MM-017616-01
EUNOMO-00147743
Í%R5vÂÂWv59Î
a)

Alifater >C8-C10

< 3.0 mg/kg TS

3

LidMiljö.0A.01.09

a)

Alifater >C10-C12

< 5.0 mg/kg TS

5

SPI 2011

a)

Alifater >C12-C16

12 mg/kg TS

5 30%

SPI 2011

a)

Alifater >C16-C35

14 mg/kg TS

10 30%

SPI 2011

*

Alifater >C12-C35

26 mg/kg TS

8

Beregnet

Alifater C5-C35

26 mg/kg TS

20

Beregnet

Tegnforklaring:
* Ikke omfattet av akkrediteringen
LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet
<: Mindre enn
>: Større enn
nd: Ikke påvist
Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
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Side 5 av 9

AR-16-MM-017616-01
EUNOMO-00147743
Í%R5vÂÂWv59Î
Prøvenr.:
Prøvetype:
Prøvemerking:

439-2016-09090417
Jord
Borpunkt BP4

Analyse

20.06.2016
Oppdragsgiver
09.09.2016

Prøvetakingsdato:
Prøvetaker:
Analysestartdato:
Resultat Enhet
2.8 mg/kg TS

LOQ MU
0.5 30%

Metode
NS EN ISO 17294-2

13 mg/kg TS

0.5 40%

NS EN ISO 17294-2

0.17 mg/kg TS

0.01 25%

NS EN ISO 17294-2

Kobber (Cu)

17 mg/kg TS

0.5 30%

NS EN ISO 11885

Krom (Cr)

31 mg/kg TS

0.3 30%

NS EN ISO 11885

0.012 mg/kg TS

0.001 20%

NS-EN ISO 12846

21 mg/kg TS

0.5 30%

NS EN ISO 11885

51 mg/kg TS

2 25%

NS EN ISO 11885

a)

Arsen (As)

a)

Bly (Pb)

a)

Kadmium (Cd)

a)
a)
a)

Kvikksølv (Hg)

a)

Nikkel (Ni)

a)

Sink (Zn)

a)

PCB(7)

a)

PCB 28

< 0.00050 mg/kg TS

0.0005

EN 16167

a)

PCB 52

< 0.00050 mg/kg TS

0.0005

EN 16167

a)

PCB 101

< 0.00050 mg/kg TS

0.0005

EN 16167

a)

PCB 118

< 0.00050 mg/kg TS

0.0005

EN 16167

a)

PCB 153

0.0013 mg/kg TS

0.0005 25%

EN 16167

a)

PCB 138

0.0016 mg/kg TS

0.0005 25%

EN 16167

a)

PCB 180

0.0013 mg/kg TS

0.0005 25%

EN 16167

a)

Sum 7 PCB

0.0042 mg/kg TS

25%

EN 16167

a)

PAH(16)

a)

Naftalen

< 0.010 mg/kg TS

0.01

ISO 18287, mod.

a)

Acenaftylen

< 0.010 mg/kg TS

0.01

ISO 18287, mod.

a)

Acenaften

< 0.010 mg/kg TS

0.01

ISO 18287, mod.

a)

Fluoren

< 0.010 mg/kg TS

0.01

ISO 18287, mod.

a)

Fenantren

0.01 25%

ISO 18287, mod.

0.01

ISO 18287, mod.

0.034 mg/kg TS
< 0.010 mg/kg TS

a)

Antracen

a)

Fluoranten

0.085 mg/kg TS

0.01 25%

ISO 18287, mod.

a)

Pyren

0.065 mg/kg TS

0.01 25%

ISO 18287, mod.

a)

Benzo[a]antracen

0.039 mg/kg TS

0.01 25%

ISO 18287, mod.

a)

Krysen/Trifenylen

0.043 mg/kg TS

0.01 25%

ISO 18287, mod.

a)

Benzo[b]fluoranten

0.061 mg/kg TS

0.01 25%

ISO 18287, mod.

a)

Benzo[k]fluoranten

0.018 mg/kg TS

0.01 30%

ISO 18287, mod.

a)

Benzo[a]pyren

0.040 mg/kg TS

0.01 25%

ISO 18287, mod.

a)

Indeno[1,2,3-cd]pyren

0.029 mg/kg TS

0.01 25%

ISO 18287, mod.

a)

Dibenzo[a,h]antracen

< 0.010 mg/kg TS

0.01

ISO 18287, mod.

a)

Benzo[ghi]perylen

0.029 mg/kg TS

0.01 25%

ISO 18287, mod.

a)

Sum PAH(16) EPA

0.44 mg/kg TS

25%

ISO 18287, mod.

a)

Tørrstoff

91.0 %

a)

BTEX

a)

Benzen

< 0.010 mg/kg TS

0.01

EPA 5021

a)

Toluen

< 0.010 mg/kg TS

0.01

EPA 5021

a)

Etylbenzen

< 0.010 mg/kg TS

0.01

EPA 5021

a)

m,p-Xylen

< 0.020 mg/kg TS

0.02

EPA 5021

a)

o-Xylen

< 0.010 mg/kg TS

0.01

EPA 5021

a)

Xylener (sum)

< 0.030 mg/kg TS

0.03

EPA 5021

a)

Alifater C5-C6

< 7.0 mg/kg TS

7

LidMiljö.0A.01.09

a)

Alifater >C6-C8

< 7.0 mg/kg TS

7

LidMiljö.0A.01.09

0.1 5%

EN 12880

Tegnforklaring:
* Ikke omfattet av akkrediteringen
LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet
<: Mindre enn
>: Større enn
nd: Ikke påvist
Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
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Side 6 av 9

AR-16-MM-017616-01
EUNOMO-00147743
Í%R5vÂÂWv59Î
a)

Alifater >C8-C10

< 3.0 mg/kg TS

3

LidMiljö.0A.01.09

a)

Alifater >C10-C12

< 5.0 mg/kg TS

5

SPI 2011

a)

Alifater >C12-C16

< 5.0 mg/kg TS

5

SPI 2011

a)

Alifater >C16-C35

< 10 mg/kg TS

10

SPI 2011

*

Alifater >C12-C35

nd

Beregnet

Alifater C5-C35

nd

Beregnet

Tegnforklaring:
* Ikke omfattet av akkrediteringen
LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet
<: Mindre enn
>: Større enn
nd: Ikke påvist
Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
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Side 7 av 9

AR-16-MM-017616-01
EUNOMO-00147743
Í%R5vÂÂWv59Î
Prøvenr.:
Prøvetype:
Prøvemerking:

439-2016-09090418
Jord
Borpunkt BP5

Analyse

20.06.2016
Oppdragsgiver
09.09.2016

Prøvetakingsdato:
Prøvetaker:
Analysestartdato:
Resultat Enhet
2.9 mg/kg TS

LOQ MU
0.5 30%

Metode
NS EN ISO 17294-2

6.3 mg/kg TS

0.5 40%

NS EN ISO 17294-2

0.12 mg/kg TS

0.01 25%

NS EN ISO 17294-2

Kobber (Cu)

18 mg/kg TS

0.5 30%

NS EN ISO 11885

Krom (Cr)

35 mg/kg TS

0.3 30%

NS EN ISO 11885

0.005 mg/kg TS

0.001 20%

NS-EN ISO 12846

27 mg/kg TS

0.5 30%

NS EN ISO 11885

49 mg/kg TS

2 25%

NS EN ISO 11885

a)

Arsen (As)

a)

Bly (Pb)

a)

Kadmium (Cd)

a)
a)
a)

Kvikksølv (Hg)

a)

Nikkel (Ni)

a)

Sink (Zn)

a)

PCB(7)

a)

PCB 28

< 0.00050 mg/kg TS

0.0005

EN 16167

a)

PCB 52

< 0.00050 mg/kg TS

0.0005

EN 16167

a)

PCB 101

< 0.00050 mg/kg TS

0.0005

EN 16167

a)

PCB 118

< 0.00050 mg/kg TS

0.0005

EN 16167

a)

PCB 153

< 0.00050 mg/kg TS

0.0005

EN 16167

a)

PCB 138

< 0.00050 mg/kg TS

0.0005

EN 16167

a)

PCB 180

< 0.00050 mg/kg TS

0.0005

a)

Sum 7 PCB

a)

PAH(16)

a)

Naftalen

< 0.010 mg/kg TS

0.01

ISO 18287, mod.

a)

Acenaftylen

< 0.010 mg/kg TS

0.01

ISO 18287, mod.

a)

Acenaften

< 0.010 mg/kg TS

0.01

ISO 18287, mod.

a)

Fluoren

< 0.010 mg/kg TS

0.01

ISO 18287, mod.

a)

Fenantren

< 0.010 mg/kg TS

0.01

ISO 18287, mod.

a)

Antracen

< 0.010 mg/kg TS

0.01

ISO 18287, mod.

a)

Fluoranten

< 0.010 mg/kg TS

0.01

ISO 18287, mod.

a)

Pyren

< 0.010 mg/kg TS

0.01

ISO 18287, mod.

a)

Benzo[a]antracen

< 0.010 mg/kg TS

0.01

ISO 18287, mod.

a)

Krysen/Trifenylen

< 0.010 mg/kg TS

0.01

ISO 18287, mod.

a)

Benzo[b]fluoranten

0.010 mg/kg TS

0.01 25%

ISO 18287, mod.

a)

Benzo[k]fluoranten

< 0.010 mg/kg TS

0.01

ISO 18287, mod.

a)

Benzo[a]pyren

< 0.010 mg/kg TS

0.01

ISO 18287, mod.

a)

Indeno[1,2,3-cd]pyren

< 0.010 mg/kg TS

0.01

ISO 18287, mod.

a)

Dibenzo[a,h]antracen

< 0.010 mg/kg TS

0.01

ISO 18287, mod.

a)

Benzo[ghi]perylen

< 0.010 mg/kg TS

0.01

a)

Sum PAH(16) EPA

0.010 mg/kg TS

a)

Tørrstoff

a)

BTEX

a)

Benzen

< 0.010 mg/kg TS

0.01

EPA 5021

a)

Toluen

< 0.010 mg/kg TS

0.01

EPA 5021

a)

Etylbenzen

< 0.010 mg/kg TS

0.01

EPA 5021

a)

m,p-Xylen

< 0.020 mg/kg TS

0.02

EPA 5021

a)

o-Xylen

< 0.010 mg/kg TS

0.01

EPA 5021

a)

Xylener (sum)

< 0.030 mg/kg TS

0.03

EPA 5021

a)

Alifater C5-C6

< 7.0 mg/kg TS

7

LidMiljö.0A.01.09

a)

Alifater >C6-C8

< 7.0 mg/kg TS

7

LidMiljö.0A.01.09

N.D.

92.7 %

EN 16167
25%

EN 16167

ISO 18287, mod.
25%

0.1 5%

ISO 18287, mod.
EN 12880

Tegnforklaring:
* Ikke omfattet av akkrediteringen
LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet
<: Mindre enn
>: Større enn
nd: Ikke påvist
Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
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Side 8 av 9

AR-16-MM-017616-01
EUNOMO-00147743
Í%R5vÂÂWv59Î
a)

Alifater >C8-C10

< 3.0 mg/kg TS

3

LidMiljö.0A.01.09

a)

Alifater >C10-C12

< 5.0 mg/kg TS

5

SPI 2011

a)

Alifater >C12-C16

< 5.0 mg/kg TS

5

SPI 2011

a)

Alifater >C16-C35

< 10 mg/kg TS

10

SPI 2011

*

Alifater >C12-C35

nd

Beregnet

Alifater C5-C35

nd

Beregnet

Utførende laboratorium/ Underleverandør:
a) ISO/IEC 17025 SWEDAC 1125, Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

Moss 15.09.2016

Stig Tjomsland
ASM/Bachelor Kjemi

Tegnforklaring:
* Ikke omfattet av akkrediteringen
LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet
<: Mindre enn
>: Større enn
nd: Ikke påvist
Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
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Side 9 av 9

Saksframlegg

Arkivnr. 173/3/2

Saksnr. 2016/3104-4

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
4/17
09.01.2017
Saksbehandler: Ola Hage

Klagebehandling - vedtak om retting/tilbakeføring av opparbeidet dam på
eiendommen gbnr 173/3 og ileggelse av tvangsmulkt

Dokumenter i saken:
1 I
Foreløpig klage - ulovlighetsoppfølging Advokatkontoret Nordenfjeldske DA
opparbeidet dam - gbnr 173/3/2
2 U Foreløpig svar - foreløpig klage på vedtak Advokatkontoret nordenfjeldske DA
ulovlighetsoppfølging - opparbeidet dam - gbnr
173/3/2
3 I
Klage fra Marit Hellvang - subsidiært
Advokatkontoret Nordenfjeldske DA
anmodning om dispensasjon
4 S Klagebehandling - vedtak om
retting/tilbakeføring av opparbeidet dam på
eiendommen gbnr 173/3 og ileggelse av
tvangsmulkt
Vedlegg
1 Klage fra Marit Hellvang - subsidiært anmodning om dispensasjon
2 Foreløpig klage - ulovlighetsoppfølging - opparbeidet dam - gbnr 173/3/2
3 Opparbeidet dam ved festetomt gbnr 173/3/2 - uten grunneiers samtykke
4 Situasjonskart
5 Oversiktskart
6 Forhåndsvarsel om mulig pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt
jmf pbl §§ 32-2, 32-3 og 32-5
7 Begrunnelse og historikk mht vannansamling - gbnr 173/3/2
8 Rapport fra befaring
9 Pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt
etter pbl §§ 32-3 og 32-5

164

Ingress
Behandling av klage på vedtak om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt for
tilbakeføring av opparbeidet dam på eiendommen gbnr 173/3.
Saksopplysninger
Bakgrunn
Advokatkontoret Nordenfjeldske DA representerer Marit Hellvang som klager i brev datert
26.09.2016 og 29.11.2016 på delegert vedtak 239/16 fattet 17.08.2016. Vedtaket omhandler
pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt for tilbakeføring av opparbeidet dam på
eiendommen gbnr 173/3 i Budalen. Klagen gjelder om opparbeidelsen av dam kan betraktes som
et tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl).
Historikk i saken:
 28.01.2016 Midtre Gauldal kommune blir gjort oppmerksom på at dam på
eiendommen
gbnr 173/3 er opparbeidet uten tillatelse fra grunneier og offentlig
myndighet.
 04.02.2016

Midtre Gauldal kommune sender forhåndsvarsel til klager og grunneier

 06.03.2016
Marit

Midtre Gauldal kommune mottar forklaring fra Sverre O Dragvoll og
Hellvang (klager) på hvordan dammen har oppstått

 17.03.2016

Midtre Gauldal kommune kvitterer per brev for å ha mottatt forklaringen

 29.06.2016
befaring

Midtre Gauldal kommune varsler Marit Hellvang og grunneier om

 12.08.2016

Befaring gjennomføres og rapport fra befaringen er datert 17.08.2016

 17.08.2016 Midtre Gauldal kommune fatter delegert vedtak om pålegg om
tilbakeføring
av opparbeidet dam innen 30.06.2017. Vedtaket omhandler også
tvangsmulkt om pålegget ikke etterfølges.
 09.09.2016
og

Klager anmoder om utsatt klagefrist. Anmodningen besvares samme dag
ny klagefrist settes til 26.09.2016.

 26.09.2016

Foreløpig klage fremsettes

 15.11.2016
29.11.2016

Midtre Gauldal kommune besvarer foreløpig klage og gir frist til
for å fremsette endelig klage

 29.11.2016

Endelig klage fremsettes

Klager er ikke-tinglyst fester av festetomten gbfnr 173/3/2 som grenser til den aktuelle dammen.
I forbindelse med ulovlighetssak etter pbl kap 32 er det gitt forhåndsvarsel med mulighet for

165

kontradiksjon før det ble fattet vedtak om pålegg. I svar på forhåndsvarsel ble det klart at klager
var den ansvarlige for opparbeidelsen av dammen. Dette fremgår også av det påklagede vedtaket.
Pålegget, som påklages, retter seg mot klager som dermed er part i saken.
Klagen er framsatt rettidig.
Delegert vedtak 239/16 har følgende ordlyd:
Med hjemmel i pbl § 32-3 pålegger bygningsmyndigheten Dem som ansvarlig for
opparbeidelse av dam på gbnr 173/3 å tilbakeføre denne. Dette på en slik måte at bekken
i området får renne som før. Videre skal områder som tidligere var myr planeres på
samme nivå som resten av myren. Myren skal revegetere seg selv. Rettingsarbeidet skal
være gjennomført innen 30.06.2017. Bygningsmyndigheten må underrettes skriftlig når
forholdet er rettet.
Med hjemmel i pbl § 32-5 ilegges en løpende dagmulkt på kr 100 fra og med 01.07.2017.
Tvangsmulkten er fastsatt som dagmulkt på grunn av at tiltaket allerede er etablert og at
det ikke innebærer en umiddelbar fare for verken mennesker eller dyr. Tvangsmulktens
størrelse er fastsatt ut fra at tiltaket er etablert i god tro og at alvorlighetsgraden er lav.
Videre retter pålegget seg mot en privatperson og ikke et foretak. Rådmannen vurderer
det som kritisk at tiltaket rettes for å ivareta integriteten til plan- og
bygningsmyndigheten. Tvangsmulkten anses etter dette å stå i rimelig forhold til
ulovligheten, jf. § 32-10.
Dagmulkten løper inntil kommunen har mottatt skriftlig underretning om at dammen er
rettet.
Klagens innhold:
Klagen gjelder i hovedsak om opparbeidelsen av dammen er å betrakte som et tiltak etter pbl § 16. Dette er vesentlig for å avklare om tiltaket er søknadspliktig eller ikke. Klager anfører; «…En
måte å se dette på er at tiltaket ikke er mer enn det man kan foreta seg på egen eiendom av
terrenginngrep uten at søknadsplikt inntrer…»
Klagen inneholder også en søknad om dispensasjon om klagen ikke fører frem.
Foreløpig klage og endelig klage er vedlagt i sin helhet.
Vurdering
Klagen er basert på om opparbeidelsen av dammen er å betrakte som et tiltak etter pbl § 1-6.
Klager på sin side trekker i tvil om tiltaket er søknadspliktig. Rådmannen har vurdert forholdet
vedrørende søknadsplikt før det ble igangsatt ulovlighetssak etter pbl kap 32. Forholdet
vedrørende søknadsplikt er også vurdert i det påklagede vedtaket. Følgende fremgår av
Rådmannens vurderingen i vedtak om pålegg om retting;
«…Dammen er søknadspliktig i henhold til pbl § 1-6. Bygningsmyndigheten kan ikke se
ut ifra vårt saksarkiv at det er gitt tillatelse til tiltaket. Området dammen er etablert i
omfattes av
kommuneplanens arealdel og er her avsatt til LNF-sone 4. LNF-sone 4 er definert slik;
landbruks-, natur-, og friluftsområder der det kan tillates spredt bolig-, ervervs- og
fritidsbebyggelse. Av kommuneplanens bestemmelser fremgår antall fritidsboliger og
boliger som kan etableres innenfor sonen i planperioden. Dette er et krav i plan- og
bygningsloven for anvendelse av dette formålet. Kommuneplanens bestemmelser til
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LNF-sone 4 omhandler ikke dammer og tilsvarende anlegg. Dammen er dermed i strid
med plan- og bygningslovgivningen…»
Pbl § 1-6 har følgende ordlyd:
Med tiltak etter loven menes oppføring, riving, endring, herunder fasadeendringer,
endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, samt
terrenginngrep og opprettelse og endring av eiendom, jf. § 20-1 første ledd bokstav a til
m. Som tiltak regnes også annen virksomhet og endring av arealbruk som vil være i strid
med arealformål, planbestemmelser og hensynssoner.
Iverksetting av tiltak som omfattes av denne lov, kan bare skje dersom de ikke er i strid
med lovens bestemmelser med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel og
reguleringsplan, jf. kapittel 20 om søknadsplikt og tillatelse. Dette gjelder også hvis
tiltaket er unntatt fra søknadsplikt etter §§ 20-5 og 20-6.
Andre ledd kommer ikke til anvendelse for tiltak som omfattes av §§ 20-7 og 20-8 om
skjermingsverdige objekter i medhold av sikkerhetsloven.
Rådmannen har vurdert tiltaket å være søknadspliktig ved å være i strid med arealformålet.
Arealformålet for det aktuelle arealet hvor dammen er etablert er LNF med spredt bolig og fritid.
Formålet tillater ett gitt antall av hver kategori. Av formålsbeskrivelsen fremgår det at det skal
beskrives eksplisitt hva som kan etableres i områder med åpning for etablering av spredt
bolig/fritid. Dammer eller lignende anlegg er ikke beskrevet i bestemmelsene. Dammen er
dermed søknadspliktig ved at tiltak som er i strid med gjeldende plan må planavklares. Dette ved
utarbeidelse av reguleringsplan eller ved dispensasjon. Om tiltaket, slik det fremstår i dag, er
søknadspliktig etter byggesaksdelen er ikke vurdert i det påklagede vedtaket. Dette med
bakgrunn i at Rådmannen uansett anså tiltaket å være underlagt planavklaring og dette ikke ble
omsøkt.
Dammen er opparbeidet ved at myrjord er lagt i en voll som samler vann i en mindre bekk.
Rådmannen har ikke vurdert terrenginngrepet å være søknadspliktig i seg selv. Av pbl § 1-6
omfatter begrepet tiltak også endret bruk. Klager beskriver at det opprinnelig var en naturlig
vannansamling i bekken. Denne vannansamlingen var mindre enn den opparbeidede dammen. I
og med at vannansamlingen har oppstått naturlig vurderer Rådmannen at det urørte myrterrenget
omfattes av LNF-formålet all den tid dette er urørt. Når vann ledes, demmes eller på annen måte
påvirkes for å imøtekomme en annen bruk enn den naturlige vurderer Rådmannen at tiltaket er å
anse som et tiltak etter pbl § 1-6. I dette tilfelle er dammen opparbeidet for å imøtekomme egne
ønsker fra ikke-tinglyst fester av festetomten gbfnr 173/3/2. Denne festetomten er bebygd med
fritidsbolig som er til fritidsbruk.
Klager begrunner dammen videre med tre forhold; flomsikring, sikre vannforsyning og unngå
bunnløs myrhull. Rådmannen vurderer at dammen ikke kan betraktes som en flomsikring.
Dammen vill i en flomsituasjon samle vann og på den måten øke faren for at bekken vil
forårsake skade på bebyggelsen på festetomten gbfnr 173/3/2. Fjerning av dammen vil medføre
at eksisterende vannveg fører vannet forbi fritidsbebyggelsen uten å skade denne. Dette ved at
nyere fritidsbolig er plassert høyere i terrenget enn bekken i området dammen. For å sikre
bebyggelsen mot flom må det etableres dreneringsgrøfter oppstrøms den oppdemte bekken.
Klager viser videre til at dammen sikrer vannforsyning. I følge rapporten fra befaringen, som ble
gjennomført 12.08.2016, beskrev klager at dammen ikke ble benyttet som drikkevannskilde og
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hadde ingen annen praktisk bruk. Argumentet vurderes som vikarierende for å opprettholde
dammen slik den er etablert.
Videre viser klager til at dammen drenerer bunnløs myr i det aktuelle området. Myrområdet som
dreneres ligger utenfor festetomten og myra med sin beskaffenhet var kjent ved etablering av
fritidshus i området. Rådmannen vurderer det som uheldig at myr blir drenert i områder som iht
kommunens arealplaner skal være utmark. Videre vurderes opparbeidelsen av dammen å i
mindre grad redusere omfanget av bløt myr i området. Ett reelt tiltak for å tørrlegge festetomten
vil være å anlegge en dreneringsgrøft i ytterkanten av festetomten som ledet vann fra oversiden
av tomten og ned til den aktuelle bekken. Dammen vurderes derfor ikke å redusere mengden
«bunnløs» myr ved at områder legges under vann.
Klagen er fremmet slik at om klagen avslås søkes det subsidiært om dispensasjon.
Dispensasjonssøknaden er fremmet uten nabovarsel og situasjonskart. Videre foreligger det
heller ingen erklæringer fra grunneier om at dammen kan opprettholdes slik den er etablert.
Klager har i ulovlighetssaken blitt opplyst om at tiltaket kan forsøkes godkjent etter at dette er
etablert. Det har fra klagers side ikke vært gjort henvendelser som tydet på at slik søknad var
aktuell. Rådmannen vurderer det som et forsøk på å trenere ulovlighetssaken å avvente søknad
om dispensasjon til etter at det er fattet vedtak om pålegg om retting. Søknaden om dispensasjon
er ufullstendig og har følgelig ikke vært på høring. Videre vurderer Rådmannen at ulempene ved
å opprettholde dammen er større enn fordelene basert på argumentasjonen i klagen. Videre
foreligger det uklarheter vedrørende de privatrettslige forholdene ved anleggelse av dammen
som også vurderes som en ulempe i dispensasjonsvurderingen.
Konklusjon
Rådmannen kan ikke se at det er fremkommet nye momenter som endrer vurderingene i vedtak
om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt, delegert sak 239/16, av 17.08.2016. Vedtaket
opprettholdes.
Søknad om dispensasjon avslås på bakgrunn av at søknaden er ukomplett, samt at ulempene er
større enn fordelene ved å opprettholde dammen.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår klagen slik den er framsatt av Advokatkontoret Nordenfjeldske
DA på vegne av Marit Hellvang i brev datert 26.09.2016 og 29.11.2016. Avslaget begrunnes
med at det ikke foreligger momenter som endrer Rådmannens vurdering i saken.
Midtre Gauldal kommune opprettholder sitt delegerte vedtak 239/16 av 17.08.2016.
Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 1-9.
Midtre Gauldal kommune avslår søknad om dispensasjon om dam på eiendommen gbnr 173/3.
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at ulempene er
større enn fordelene.
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Marit Hellvang
Angelltrøvegen 140
7048 TRONDHEIM

Deres ref:

Vår ref
2016/459-3

Dato
04.02.2016

Forhåndsvarsel om mulig pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt
jmf pbl §§ 32-2, 32-3 og 32-5

Eiendom
Tiltakets
adresse

: gbfnr 173/3/2

Tiltakets art

:

Tiltakshaver

: 7298 BUDALEN
kunstig
dam/vannspeil
: ukjent

Saken gjelder:
Plan- og bygningsmyndigheten er blitt kjent med at det er etablert en kunstig dam/vannspeil ved
eiendommen gbfnr 173/3/2 i Midtre Gauldal kommune. Selve dammen ligger på deler av gbnr
173/3 og gbnr 173/4, men antas å være til fritidstomten gbfnr 173/3/2 sin bruk. Vedlagt følger
kart som viser dammens plassering og omfang.
Kommunen er forpliktet til å forfølge overtredelser av plan- og bygningsloven (pbl) jmf pbl § 321.
Begrunnelse for forhåndsvarsel om pålegg om retting:
Plan- og bygningsmyndigheten har ikke besiktiget tiltaket, men er blitt gjort kjent med forholdet
ved henvendelse den 28.01.2016. På bakgrunn av denne henvendelsen er forholdet undersøkt ved
hjelp av flyfoto fra hhv 2010 og 2014. Av flyfoto går det fram at dammen har oppstått i
tidsperioden mellom disse flyfotoseriene. Det er derfor grunn til å tro at dammen/vannspeilet
ikke har oppstått naturlig. Dammen/vannspeilet er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel og
er ikke på annen måte planavklart etter det kommunen er kjent med. Dette ved at
dammen/vannspeilet er realisert innenfor arealformålet LNF-sone 4. LNF-sone 4 er definert slik;
landbruks-, natur-, og friluftsområder der det kan tillates spredt bolig-, ervervs- og
fritidsbebyggelse.
Postadresse
7290 STØREN
E-post: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no

Telefon
72 40 30 00
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Dammen/vannspeilet er et tiltak etter pbl § 1-6 og kan dermed ikke opparbeides uten
planavklaring. Dammen/vannspeilet kan videre være søknadspliktig etter byggesaksdelen i planog bygningsloven. Dette beror på dammens dybde hvilket plan- og bygningsmyndigheten ikke
har kjennskap til på nåværende tidspunkt. Tiltaket er dermed i strid med bestemmelsene i pbl. På
bakgrunn av dette varsles det med dette at det vil bli vurdert å gi pålegg om retting.
Eiers eller den ansvarliges plikter:
Plan- og bygningsloven § 32-3 første ledd, sier følgende om ulovlige forhold:
Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, kan plan- og
bygningsmyndighetene gi den ansvarlige pålegg om retting av det ulovlige forhold, opphør av
bruk og forbud mot fortsatt virksomhet, samt stansing av arbeid.
Forhåndsvarsel om pålegg om retting:
I henhold til pbl § 32-2 første ledd, gis det med dette forhåndsvarsel om at bygningsmyndigheten
med hjemmel i pbl § 32-3 første ledd, vil vurdere å fatte vedtak om pålegg om retting, dersom
ikke forholdet er omsøkt innen 07.03.2016.
Forhåndsvarsel om tvangsmulkt:
I henhold til pbl § 32-2 første ledd gis det med dette forhåndsvarsel om at det med hjemmel i pbl
§ 32-5 vil kunne bli fattet vedtak om ileggelse av tvangsmulkt dersom det ulovlige tiltaket ikke er
rettet eller omsøkt innen 07.03.2016. En tvangsmulkt vil begynne å løpe fra utløpet av en
eventuell påleggsfrist.
En tvangsmulkt fastsettes som et engangsbeløp, en løpende mulkt eller en kombinasjon av
engangsbeløp og løpende mulkt. Momenter som vurderes ved fastsettelsen er blant annet
overtredelsens grovhet, fordeler ved overtredelsen og at den oppfordrer til rettidig oppfyllelse av
et pålegg.
Godkjenning i ettertid:
Avhengig av Deres uttalelse til dette forhåndsvarselet kan forholdet legaliseres etter følgende
saksgang:
Planavklaring
Det er anledning til å søke om planavklaring av tiltaket innenfor ovennevnte frist. Dette kan
gjøres ved dispensasjon etter pbl kapittel 19. Det er imidlertid ikke kurant å få slik dispensasjon,
da hensynene bak kommuneplanens arealdel normalt vil bli vesentlig tilsidesatt. Videre ligger
slike dispensasjoner, av prinsipiell betydning, til politisk behandling.
Byggesaksbehandling
Om tiltaket er søknadspliktig etter byggesaksdelen i pbl kan ikke vurderes på nåværende
tidspunkt.
Om godkjenning i ettertid ønskes prøvd skal forhåndskonferanse kreves innen 07.03.2016.
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Forelegg og andre opplysninger:
Det er eiers/ tiltakshavers ansvar at plan- og bygningslovgivningens krav, herunder tidligere gitte
tillatelser, overholdes.
Etter pbl § 32-2 annet ledd skal det ved varsel om pålegg opplyses om at et eventuelt pålegg som
ikke etterkommes innen fastsatt frist, også vil kunne følges opp med forelegg som kan få samme
virkning som rettskraftig dom, jf. pbl §§ 32-6 og 32-7. Det orienteres om at ”Blir pålegg i
rettskraftig dom eller dermed likestilt forelegg ikke etterkommet kan plan- og
bygningsmyndighetene la de nødvendige arbeider utføre for regning av den som dommen eller
forelegget er rettet mot”, jf. § 32-7 første ledd.
Pålegg kan etter pbl § 32-3 fjerde ledd tinglyses som heftelse på eiendommen dersom pålegget
ikke gjennomføres.
Deres rettigheter:
De har rett til å uttale Dem før pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt fattes. Frist for
dette settes til 07.03.2016, jf pbl § 32-2 første ledd.
Med hilsen

Hubertina Doeven
Enhetsleder Næring, plan og
forvaltning

Ola Hage
Rådgiver

Dette brevet er elektronisk signert og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
Vedlegg
1 Situasjonskart
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17.3.2016

Zimbra

Zimbra

gfl@midtregauldal.kommune.no

Fwd: deres ref 2016/4593

Fra : Ola Aune Hage <ola.aune.hage@midtre
gauldal.kommune.no>

fr, mar 11, 2016 09:12 AM

Emne : Fwd: deres ref 2016/4593
Til : arkivet <arkiv@midtregauldal.kommune.no>
Legges på sak 2016/459
Mvh Ola Aune Hage
Midtre Gauldal Kommune
72403113
‐‐‐‐‐ Videresendt melding ‐‐‐‐‐
Fra: marit@innark.no
Til: olahag@mgk.no
Sendt: 7. mars 2016 11:16:56
Emne: Re: deres ref 2016/459‐3
‐‐‐‐‐ Original Message ‐‐‐‐‐
From: marit@innark.no
To: postmotak@mgk.no
Sent: Sunday, March 6, 2016 2:24:05 PM
Subject: Re: deres ref 2016/459‐3

‐‐‐‐‐ Original Message ‐‐‐‐‐
From: marit@innark.no
To: sverredragvoll@hotmail.com
Sent: Sunday, March 6, 2016 2:20:35 PM
Subject: Re: deres ref 2016/459‐3

‐‐‐‐‐ Original Message ‐‐‐‐‐
From: marit@innark.no
To: olahage@mgk.no
Sent: Sunday, March 6, 2016 2:16:04 PM
Subject: Re: deres ref 2016/459‐3

‐‐‐‐‐ Original Message ‐‐‐‐‐
From: marit@innark.no
To: olahage@mgk.no
https://zimbra.mgk.no/h/printmessage?id=6379&tz=Europe/Berlin&xim=1
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17.3.2016

Zimbra

Sent: Sunday, March 6, 2016 1:42:49 PM
Subject: Re: deres ref 2016/459‐3

‐‐‐‐‐ Original Message ‐‐‐‐‐
From: marit@innark.no
To: olahage@mgk.no
Sent: Sunday, March 6, 2016 1:39:04 PM
Subject: Re: deres ref 2016/459‐3

‐‐‐‐‐ Original Message ‐‐‐‐‐
From: marit@innark.no
To: olahage@mgk.no
Sent: Sunday, March 6, 2016 1:34:16 PM
Subject: deres ref 2016/459‐3
Deres ref : 2016/459‐3.
Viser til møte på deres kontor 19/2 kl 15,‐ pga
henvendelse fra Enlid.

mottatt brev etter

Begrunnelse og historikk mht vannansamling :
Leiv og Turid Hellvang har hatt tomten og hytte der siden 1969.Sverre
D og Marit Hellvang har hytte på sørenden av tomta.Tomta er omring av
myr på sør vest og nord siden, opparb midt på. Bløtt og fugt under
hyttene har alltid vært et problem. Vanntilgang og vannkvalitet har og
alltid vært vanskelig og budt på utfordringer de forskj årstider ‐
tørke frost og kvaliteten ( har vært analys på Næringsmidd kontrollen
).
Da vi skulle begynne å bydde den nye hytta til vår sønn, på plassen
hans mormor og morfar's hytte sto , 3 genrasj , på stedet, var vann
den store bekymring. På den plassen, under deres hytte , sugde vannet
seg innunder og m problemer d medførte.
Vi skjøv da tilside den verst bløte delen av myra som støtet mot tomta
mot vest m helling mot tomta. Så det bløte ikke skulle trekke innunder
banketten.Det ble og trygg stabil adkomst vann under bygge perioden
,som pågikk vinter og sommer. Det har alltid vært en liten dam der,
det har vært vannplassen for L og T Hellvang i alle deres år. De har
måttet gå på utlagte planker over den svært bløte delen av myra for å
hente inn bøttene m vann.
Vi hadde befaring på stedet 22/2 mht å skyve tilbake/tilbakeføre ,den
tilsideskyvede myra, av profesjonel m nødv maskinelt utstyr.De kunne
ta den opgaven allerede etter påske. Da var grunden ennå frosset og
snøkonsistens god, så resultat og ingen skade på vegitasjon under ble
optimal.
https://zimbra.mgk.no/h/printmessage?id=6379&tz=Europe/Berlin&xim=1

180

2/3

17.3.2016

Zimbra

Vi besøkte Torleif Enlid og samt om saken, før vi returnerte til byen.
Han fikk ditt dir tlf nr . Enlid tok kont m oss på tlf ut i uke 9.
Enlid ba meg Marit, om å skrive en mail til deg,Hage og Info om at han
ville se nærmere på dette til sommeren og barmark. Han ba meg si at :
jeg hadde godkjenning av grunneier til det. ( denne mail printer vi ut
på papir, og overleverer Torleif Enlid.)
Torleif Enlid har nå i ettertid anbefalt boring etter drikkevann, det
er en veldig god ide. Dette tror vi vil bli løsningen, men der kommer
og økonomi inn,så ser og nærmere på det til sommer og barmark.

Med Vennlig Hilsen
Sverre O Dragvoll og Marit G Hellvang

https://zimbra.mgk.no/h/printmessage?id=6379&tz=Europe/Berlin&xim=1
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Rapport fra befaring

Tiltakshaver:
Adresse:
Gnr./bnr.:
Kommune:
Til stede:

Marit Hellvang
7298 BUDALEN
173/3
Midtre Gauldal kommune
Kjell Torleif Enlid (Grunneier gbnr 173/3)
Grethe Enlid (Beslektet grunneier gbnr 173/3)
Marit Hellvang (Tiltakshaver)
Sverre Dragvoll (Bruker av gbfnr 173/3/2)
Kristine Bye (Midtre Gauldal kommune)
Ola Aune Hage (Midtre Gauldal kommune)

Dato for befaring:
Tidspunkt:

12.08.2016
13:00-14:00

Rapport:
Bakgrunn for befaring:
 Melding sendt plan- og bygningsmyndigheten om opparbeidet dam datert 28.01.2016
 Forhåndsvarsel om mulig pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt datert
04.02.2016
 Varsel om befaring datert 29.06.2016
Faktiske forhold:
Dammen er opparbeidet på eiendommen gbnr 173/3. Denne eiendommen eies av Kjell Torleif
Enlid. Dammen er opparbeidet i tilknytning til to festetomter hhv gbfnr 173/3/2 og 173/3/3. Det
foreligger ingen tinglyste festekontrakter på disse festetomtene. Fritidsboligen på gbfnr 173/3/2
er omsøkt med Marit Hellvang som tiltakshaver. Marit Hellvang anses dermed som ikke tinglyst
fester av denne festetomten.
Opparbeidelse av dammen er ikke omsøkt.
Befaringen ble gjennomført ved at Rådmannen gjorde rede for arealplanstatus for området og
historikken i saken. Marit Hellvang, heretter kalt tiltakshaver, gjorde rede for hvordan dammen
var oppstått og begrunnet anleggelsen av dammen med behov for drenering rundt fritidsboligen.
Tiltakshaver beskrev videre at det var entreprenør Rønningsgrind som forestod arbeidene med
anleggelsen av dammen. Dammen hadde oppstått ved at myrmasser fra samme områder ble lagt i
en voll som i dag demmer opp en liten bekk. Tiltakshaver beskrev videre at vannmengden i
dammen med enkelthet kan reguleres i dammens utløp. Dammen nyttes ikke til vannkilde og har
ingen annen praktisk bruk. Dammens dybde kan variere, men det finnes per i dag ingen målinger
på maksimal dybde og normal dybde. Dammens dybde ble heller ikke undersøkt i forbindelse
med befaringen. Rådmannen fotodokumenterte dammen slik den fremstod på
befaringstidspunktet (se bildet under).
Tiltakshaver og Kjell Torleif Enlid, heretter kalt grunneier, gjorde rede for at bekken rant forbi
dammen i samme løp før denne ble etablert. Videre at det i området dammen var et mindre
Postadresse
7290 STØREN
E-post: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no

Telefon
72 40 30 00
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område med vannansamling. Grunneier fortalte videre at han ikke var forspurt om etablering av
dam i området og at han ikke ville være ansvarlig for denne.
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Grunneier og Grethe Enlid påviste flere forhold som var betenkelige:
1. To grensemerker var gravd vekk i forbindelse med oppføringen av fritidsboligen på gbfnr
173/3/2
2. I forbindelse med oppføring av fritidsboligen ble det fylt opp med masser rundt
bygningen. Disse utgjør en fylling med fyllingsfot som beveger seg inn på gbnr 173/3
3. Fritidsboligen på gbfnr 173/3/2 er oppført helt i grensen mellom gbnr 173/3 og gbfnr
173/3/2
4. Det er etablert septiktank med spredegrøft på gbfnr 173/3/2

Kommunens kommentarer/konklusjon:
 Dammen er etablert i strid med kommuneplanens arealdel
 Dammen er etablert uten grunneiers tillatelse
 Dammen er ikke sikret i tråd med plan- og bygningslovens bestemmelser
De ovenfor nevnte punktene retter seg mot forhold ved dammen. De følgende punktene retter seg
mot de forhold som ikke var gjenstand for befaring, men som ble påvist av grunneier:
 Rådmannen kan ikke se at det foreligger utslippstillatelse på festegrunnen gbfnr 173/3/2.
 Tiltak på annen manns grunn er i hovedsak privatrettslig. Forvaltningen på sin side skal
påse at tiltak blir plassert minimum 4 meter fra nabogrense. Fritidsboligen på gbfnr
173/3/2 er etablert 0 meter fra nabogrense uten at det foreligger særskilt naboerklæring på
dette. Fritidsboligens plassering er i strid med tillatelsen som ble gitt i delegert vedtak
217/12 av 23.08.2012.
 Forholdet rundt fjerning av grensemerke omfattes av straffelovens § 364.
 Fritidsboligen på gbfnr 173/3/2 er tatt i bruk uten at det foreligger brukstillatelse. Dette
forholdet ble ikke bemerket av grunneier, men ble undersøkt av Rådmannen etter at
befaringen var gjennomført.
Tiltakshaver og ansvarshavende i byggesaken bes om at forholdene i de fire siste kulepunktene
utbedres så snart råd er. Ansvarshavende innskrives som kopimottaker av dette befaringsnotatet.
Om ikke forholdene blir brakt i orden kan disse være gjenstand for oppfølging etter plan- og
bygningslovens kap 32.
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Marit Hellvang
Angeltrøvegen 140
7048 TRONDHEIM

Delegert vedtak
Delegerte saker - Næring, plan og miljø - nr. 239/16
Deres ref:

Vår ref

Dato

2016/459-10

17.08.2016

Pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt
etter pbl §§ 32-3 og 32-5
Saksopplysninger:
Den 04.02.2016 ga plan- og bygningsmyndigheten Dem forhåndsvarsel om pålegg om retting og
ileggelse av tvangsmulkt. Bakgrunnen for forhåndsvarselet var henvendelse til kommunen om
opparbeidelse av kunstig dam på eiendommen gbnr 173/3 like ved festegrunnen gbfnr 173/3/2.
I forhåndsvarselet ble det opplyst at det ville bli vurdert fattet vedtak om retting og ileggelse av
tvangsmulkt, hvis ikke forhåndskonferanse var krevd innen 07.03.2016. Det ble også opplyst at
før vedtaket ble fattet, hadde De rett til å uttale Dem, jf pbl § 32-2 første ledd.
Det er 11.03.2016 mottatt uttalelse til forhåndsvarslingen. Uttalelsen omhandler en bekrivelse av
problematisk forhold rundt vann i og ved tidligere fritidsbolig på stedet. Og en beskrivelse av at
dammen og flytting av masser skjedde i forbindelse med oppføring av ny fritidsbolig på gbfnr
173/3/2.
Pålegg om retting:
Plan- og bygningsloven § 32-3 første ledd, sier følgende om ulovlige forhold:
Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, kan plan- og
bygningsmyndighetene gi den ansvarlige pålegg om retting av det ulovlige forhold, opphør av bruk og
forbud mot fortsatt virksomhet, samt stansing av arbeid.

Vedtak om tvangsmulkt:
Som et av virkemidlene i pbl for å få gjennomført gitte pålegg, er det i § 32-5 gitt hjemmel for
ileggelse av tvangsmulkt. Pbl § 32-5 første ledd, første setning har følgende ordlyd:

Postadresse
7290 STØREN
E-post: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no

Telefon
72 40 30 00

186

Telefaks
72 40 30 01

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

Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven kan plan- og
bygningsmyndighetene fastsette tvangsmulkt for å få gjennomført gitte pålegg, herunder forbud, innen en
særskilt angitt frist.
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Forelegg og andre opplysninger:
Det er eiers/ tiltakshavers ansvar at plan- og bygningslovgivningens krav, herunder tidligere gitte
tillatelser, overholdes.
Et pålegg som ikke etterkommes innen fastsatt frist, vil kunne følges opp med forelegg som kan
få samme virkning som rettskraftig dom, jf pbl §§ 32-6 og 32-7. Det orienteres om at ”Blir
pålegg i rettskraftig dom eller dermed likestilt forelegg ikke etterkommet kan plan- og
bygningsmyndighetene la de nødvendige arbeider utføre for regning av den som dommen eller
forelegget er rettet mot”, jf. § 32-7 første ledd. Det vises til forhåndsvarsel datert 04.02.2016.
Pålegg kan etter pbl § 32-3 fjerde ledd tinglyses som heftelse på eiendommen dersom pålegget
ikke gjennomføres.
Vurderinger:
Bygningsmyndigheten vurderer uttalelsen til forhåndsvarselet av 11.03.2016 å være sannferdig
og at ingen av opplysningen som fremkommer i denne beskrivelsen er bestridt. Videre vurder
Rådmannen at den tilskrevne, Marit Hellvang, anser seg som ansvarlig for at dammen har
oppstått. Dette ved at opparbeidelsen kom i stand ved at «…. Vi skjøv da tilside den verste bløte
delen av myra…». Rådmannen vurderer at flertallsbetegnelsen innbefatter øvrige brukere av
festegrunnen.
I følge Matrikkelen finnes det ikke tinglyste festekontrakter knyttet til de aktuelle festegrunnene i
området. Rådmannen vurderer det som sannsynlig at Marit Hellvang er ikke-tinglyst fester av
disse arealene. Dette ved at grunneier og fester har deltatt på felles befaring i forbindelse med
saken og ingen av disse har bestridt leieforholdet. På bakgrunn av dette og fremsendt uttalelse
vurderer Rådmannen at Marit Hellvang er ansvarlig for at dammen har oppstått.
Bygningsmyndigheten befarte tiltaket 12.08.2016. Det ble da konstatert at dam var etablert på
eiendommen gbnr 173/3 på grensen til festegrunnen gbfnr 173/3/2. For øvrige observasjoner se
vedlagt befaringsnotat.
Dammen er søknadspliktig i henhold til pbl § 1-6. Bygningsmyndigheten kan ikke se ut ifra vårt
saksarkiv at det er gitt tillatelse til tiltaket. Området dammen er etablert i omfattes av
kommuneplanens arealdel og er her avsatt til LNF-sone 4. LNF-sone 4 er definert slik;
landbruks-, natur-, og friluftsområder der det kan tillates spredt bolig-, ervervs- og
fritidsbebyggelse. Av kommuneplanens bestemmelser fremgår antall fritidsboliger og boliger
som kan etableres innenfor sonen i planperioden. Dette er et krav i plan- og bygningsloven for
anvendelse av dette formålet. Kommuneplanens bestemmelser til LNF-sone 4 omhandler ikke
dammer og tilsvarende anlegg. Dammen er dermed i strid med plan- og bygningslovgivningen.
Bygningsmyndigheten finner på dette grunnlag å måtte fatte vedtak om pålegg om retting og
ileggelse av tvangsmulkt med sikte på å få brakt forholdet i samsvar med plan- og
bygningslovgivningen.
Vedtak:
Med hjemmel i pbl § 32-3 pålegger bygningsmyndigheten Dem som ansvarlig for opparbeidelse
av dam på gbnr 173/3 å tilbakeføre denne. Dette på en slik måte at bekken i området får renne
som før. Videre skal områder som tidligere var myr planeres på samme nivå som resten av
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myren. Myren skal revegetere seg selv. Rettingsarbeidet skal være gjennomført innen
30.06.2017. Bygningsmyndigheten må underrettes skriftlig når forholdet er rettet.
Med hjemmel i pbl § 32-5 ilegges en løpende dagmulkt på kr 100 fra og med 01.07.2017.
Tvangsmulkten er fastsatt som dagmulkt på grunn av at tiltaket allerede er etablert og at det ikke
innebærer en umiddelbar fare for verken mennesker eller dyr. Tvangsmulktens størrelse er
fastsatt ut fra at tiltaket er etablert i god tro og at alvorlighetsgraden er lav. Videre retter pålegget
seg mot en privatperson og ikke et foretak. Rådmannen vurderer det som kritisk at tiltaket rettes
for å ivareta integriteten til plan- og bygningsmyndigheten. Tvangsmulkten anses etter dette å stå
i rimelig forhold til ulovligheten, jf. § 32-10.
Dagmulkten løper inntil kommunen har mottatt skriftlig underretning om at dammen er rettet.

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
Siri Solem
Fungerende enhetsleder
Næring, plan og forvaltning

Ola Hage
Rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk signert, og krever ingen håndskreven signatur.
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