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Kommunene i Sør-Trøndelag

Tildeling av midler 2017 - Drenering, Spesielle miljøtiltak i jordbruket
(SMIL) og Nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)
I dette brevet gis kommune i Sør-Trøndelag en innvilgningsramme for 2017 for
henholdsvis:




Tilskudd til drenering
Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket
Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Inkludert resirkulerte midler har vi følgende rammer til disposisjon i SørTrøndelag for 2017:
Til fordeling til kommunene
 Nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK):
 Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL):
 Tilskudd til drenering

5,45mill. kr
7,75 mill. kr
3,53 mill. kr

Til innvilgning hos Fylkesmannen
 Nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK):
 Skogbruksplanlegging:
 Tiltak i beiteområder (organisert beitebruk):

13,8 mill. kr
3,10 mill. kr
0.95 mill. kr

Vedlagt følger en oversikt over tildelt innvilgningsramme til den enkelte
kommune for 2017 (vedlegg 1).
I tillegg til tildelt ramme, vil saker med beløp som inndras i 2017 være
tilgjengelige for innvilgning av nye saker i 2017. Den tildelte ramma sammen
med eventuelt inndratte saker i 2017 er altså det totale beløpet kommunene har
til rådighet for innvilgning i 2017.
Kommunenes formelle grunnlag for å fatte vedtak om tilskudd til Drenering,
SMIL og NMSK under disse ordningene ligger i følgende forskrifter:




Forskrift om drenering
Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket
Forskrift om tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket

Fylkesmannen minner også om mulighetene til å stille vilkår i forbindelse med
vedtak om innvilgning av tilskudd til SMIL og NMSK.

E-post: fmstpostmottak@fylkesmannen.no

Internett: www.fylkesmannen.no/st
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Nærmere de ulike ordningene:

Tilskudd til drenering
Gjeldende jordbruksavtale for 2017 reduserte bevilgningene til
dreneringstilskudd fra 80 mill til 58 mill. Utnyttelsen av ordningen er fremdeles
svak både i vårt fylke og på landsbasis og det står betydelige beløp på konto.
For Sør-Trøndelag fikk vi for 2017 tildelt 1 mill i friske midler. Inkludert
udisponert ramme for 2016 er det kr. 3,53 mill til rådighet for 2017.
Denne rammen er nå fordelt på kommunene etter innkomne meldinger om
antatt behov, samt justering for arealgrunnlag og forbruk de siste år i hver
kommune. Skjemaet er lagt ved og viser våre vurderinger. Ingen kommune
har i 2016 forbrukt mer enn sin tildeling. Dersom det skulle skje i 2017 vil vi
omfordele etter rapportering i oktober slik at alle tiltakssøknader kan behandles.
Som det går fram av tabellen brukte vi knappe 1,7 mill i 2016. Mange
kommuner har et arealgrunnlag som tilsier langt større bruk av midlene i
dreneringsordningen. Vektet areal i tabellen er kommet fram ved at åpen åker er
vektet dobbelt og summert med anna dyrka mark. Kommuner med stort
kornareal vil derfor ha relativt høg sum tildelte midler.
Vi er klar over at årlige klimavariasjoner og låg tilskuddssats er gitt som viktige
forklaringer på utnyttelsesgraden.
Her er en enkel tabell som viser bruken av midlene i vårt fylke så langt siden
oppstarten i 2013:

År
2013
2014
2015
2016
2017

Tildelt ST
7,1
7,1
0,7
1,0
1,0

Til rådighet
7,1
8,9
5,68
3,92
3,53

Innvilget i
kommunene
5,3
4,0
2,79
1,69

Overført til
neste år
1,8
4,98
2,9
2,53

Drenering og forholdet til SMIL- og RMP-ordningene.
Dreneringsforskriften omhandler i første rekke tiltak som forbedrer
vannhusholdningen på dyrka mark og dermed økt avlingspotensial.
Ordningen hører altså til i den ordinære jordbruksdrifta og gjelder tiltak på dyrka
mark som gjør at nedbør dreneres effektivt på overflaten eller gjennom
grøftesystemet. Tiltakene bør sees i sammenheng med SMIL-tiltak som ofte
omfatter hydrotekniske tiltak oppstrøms eller nedstrøms med ekstra målsetting
om klima- eller miljøgevinster.
RMP-ordningen er også et miljøprogram som er innrettet slik at ønsket adferd i
driftsmåten gir rett til tilskudd. Flere av tilskuddene I RMP er innrettet for å gi
gevinster i form av redusert avrenning fra jordbruksarealer. For søker av
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dreneringstilskudd er det viktig å lage en plan der disse ordninger kombineres
best mulig.
Drenering og Vannforskriften
De første handlings- og tiltaksplaner for tiltak i vassdragene i fylket er ferdige og
vil etter hvert bli iverksatt i kommunene. De fleste tiltakene i
dreneringsforskriften er tiltak som kan brukes får å nå målet om god
vanntilstand i våre vassdrag innen 2021. Alle oppstrøms tiltak for god
vannforvaltning og optimal jord- og plantekultur vil derfor ha effekt.

SMIL – spesielle miljøtiltak i jordbruket
Etter jordbruksoppgjøret i 2016 ble rammen for SMIL satt til 95 mill. kroner i
2017. Dette er samme beløp som i 2016. I tillegg ble det bestemt at eier av
landbrukseiendom som leier bort alt areal også kan søke SMIL-tilskudd så lenge
det foregår en tilskuddsberettiget produksjon på eiendommen. Endringen gjelder
fra 1.1.2017. Mer informasjon om hva denne endringen innebærer finner dere
på hjemmesiden til landbruksdirektoratet.
I jordbruksoppgjøret var det også enighet om at god håndtering av overflatevatn
og større dimensjonering av hydrotekniske anlegg er viktige klimatilpasningstiltak. Hydrotekniske tiltak skal derfor gis større prioritet ved fordeling av midler.
Vi viser her til brev fra landbruksdirektoratet av 6.7.2016 med informasjon om
jordbruksoppgjøret i 2016.
Kommentarer til forbruket av SMIL i 2016:
Rapporter på forbruket av SMIL-midlene i Sør-Trøndelag i 2016 viser at det
fortsatt er stor interesse for iverksetting av spesielle miljøtiltak i jordbruket i
fylket. Samlet ble det innvilget 7,75 mill til SMIL-tiltak i Sør-Trøndelag i 2016.
Mange kommuner og næringa fortjener ros for effektiv bruk av midlene!
Samlet ble det brukt 5,3 mill til ulike kulturlandskapstiltak i Sør-Trøndelag i
2016. Til sammenligning ble det kun innvilget 2,16 mill til tiltak mot forurensing
og hydrotekniske tiltak i 2016. Forholdsmessig øker likevel andelen av tilskudd
til forurensingstiltak og hydrotekniske tiltak sett i forhold til tilskudd til
kulturlandskapstiltak. Dette er samme trend som vi har sett de siste årene. Økt
fokus på de varslede klimaendringene kan forklare dreiningen i
virkmiddelbruken.
SMIL-midler til å restaurere og ta i bruk gammel kulturmark til beite utgjør den
største andelen av kulturlandskapstiltakene også i 2016. Dette er positivt med
hensyn til målet om økt matproduksjon.
Fordeling av SMIL-midler på kommunene i 2016
Rammen for tildeling av SMIL-midler til kommunene i Sør-Trøndelag i 2017 er
på 7,75 mill.
En gjennomgang av kommunenes tiltaksstrategier og innmeldte behov for midler
i 2017 viser et samlet behov for 15,3 mill til SMIL tiltak i 2017. Forholdet mellom
tildelt ramme og innmeldt behov i 2017 medfører at kommunene må prioritere
strengt ved tildeling av tilskudd også i 2017.
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Kommunenes prioriteringer og anslag på behov for midler er lagt til grunn ved
fylkesmannens fordeling av midler. Videre gir de landbrukspolitiske måla om økt
matproduksjon og bærekraftig landbruk jf. Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruksog matpolitikken–Velkommen til bords gir retningen for vår tildeling av SMILmidler til kommunene i 2017. Vi viser også til tildelingsbrevet av 2017 fra
Kommunal og Moderniseringsdepartementet der følgende føringer er gitt;
«Fylkesmannen skal bidra til at kommunene prioriterer tiltak med god
miljøeffekt. Håndtering av overflatevann og riktig dimensjonering av
hydrotekniske tiltak er viktige klimatilpasningstiltak og skal derfor gis prioritet.
Fylkesmannen skal sørge for en aktivitetsfremmende forvaltning av midlene.
Kommuner med god måloppnåelse, gjennomføringsevne og tiltaksstrategier der
SMIL og RMP sees i sammenheng, skal prioriteres. Oppfølging av kommuner
som har utgåtte arbeidsfrister må skje jevnlig, og fylkesmannen må her sørge
for at kommunene inndrar tilskudd der fristen er gått ut.»
Med bakgrunn i dette har vi i år prioritert SMIL- midler til kommuner som




jf. tiltaksstrategien prioriterer miljøtiltak som bidrar til økt matproduksjon.
har store vannmiljøutfordringer og som melder om behov for
hydrotekniske tiltak
historisk har vist høy aktivitet og god resultatoppnåelse innenfor SMIL
ordningen

For å sikre at alle som er berettiget produksjonstilskudd i Sør-Trøndelag skal ha
mulighet til å søke SMIL-midler har vi i tillegg valgt å tildele alle kommuner en
grunnsats på minimum 100 000,-.
Enkelte kommuner melder om store behov for midler for å ivareta verneverdige
bygninger i kulturlandskapet. Dette er viktige miljøtiltak og tiltakene er
tilskuddsberettiget, men fylkesmannen har også i år valgt å nedprioritere SMILmidler til kommuner som ber om midler til slike tiltak. Bakgrunnen for dette er
at det er knapphet på midler og at vi må prioritere miljøinnsatsen. Vi minner her
også om muligeten for å søke om støtte til freda bygninger gjennom
kulturminnefondet.
Noen få kommuner har meldt om behov for SMIL-midler til utbedring av
gjødselkummer samt bygging av desentraliserte gjødselkummer for mer optimal
og bærekraftig gjødselspredning. Fylkesmannen prioriterer tiltak som har effekt
på klima og reduserer forurensing, men prioriterer ikke midler til slike tiltak.
Bakgrunnen for dette er begrensninger i regelverket. Vedlagt følger en nærmere
presisering av regelverket som gjelder bruk av SMIL til gjødseltiltak. Vi ber de
aktuelle kommunene om å rette sine tiltaksstrategier etter disse føringene.
Våre prioriteringer ble lagt fram for Sør-Trøndelag Bondelag, Bonde- og
småbrukarlaget i Sør-Trøndelag og Allskog SA i møte 16. februar 2017.
Organisasjonene gav sin tilslutning til våre prioriteringer. I tillegg foreslo
organisasjonene å sette av en pott av årets SMIL- bevilgning til planlegging- og
tilretteleggingstiltak som oppfølging av pilotprosjektet «Bli med å forme
landbruket i bygda di!». Det er TINE Rådgiving (prosjekteier), NORTURA og

8

5

Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag som har gått sammen om dette prosjektet.
Hovedmålet er å videreutvikle og øke grovforbasert matproduksjon i SørTrøndelag, på en bærekraftig og miljømessig måte. Pilotprosjektet skal gå over
to år og skal gjennomføres i 3-4 utvalgte kommuner i Sør-Trøndelag.
Fylkesmannen er positiv til forslaget og vi har derfor satt av kr 200 000,- av den
totale SMIL-potten i 2017 til fordeling på kommunene som blir plukket ut til å
være med i pilotprosjektet. En forutsetning er at kommunene og næringa lykkes
med å få til lokale planleggings- og tilrettelegginngstiltak som en oppfølging av
prosjektet.
For mer informasjon om pilotprosjektet ber vi dere ta kontak med prosjektleder
Per Morten Dalsaunet (tel 91767501), evnt prosjekteier Tine Rådgiving ved
Jørgen Langaunet på Skjetlein Grønt Kompetansesenter (tel 91608180).
Vi ber om at kommunen melder fra per e-post til
fmstpostmottak@fylkesmannen.no så snart det er gjort enighet om å søke
om midler til planlegging og tilretteleggingstilltak som oppfølging av prosjektet.
E-posten merkes 2017/1310 EAL. Ta gjerne også kontakt med undertegnende
ved behov for mere informasjon om denne satsingen.
Ubrukte midler av denne øremerka potten vil etter 15. november 2017 fordeles
til kommuner som melder om udekte behov for SMIL-midler per 15. november
2017.

Tilskudd til tiltak i beiteområder
Forbruk 2016 og rammen for 2017 med prioriteringer
I 2016 mottok vi 25 søknader om tilskudd til tiltak i beiteområder. Samlet ble
det søkt det om kr 2,29 mill i 2016. Kostnadene med omsøkte tiltak ble beregnet
til 4,84 mill. Samlet ble det innvilget 944 000 kr til tiltak i beiteområder i SørTrøndelag i 2016. Pga knapphet på midler ble vi nødt til å avslå 13 søknader om
tilskudd.
I 2017 har fylkesmannen i Sør-Trøndelag 0,95 mill. kr til rådighet til tiltak i
beiteområder.
Det er fylkesmannen som behandler søknader om tilskudd til tiltak i
beiteområder, men søknad om tilskudd skal leveres til kommunen. Vi satte frist
for søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder til 15. februar. Det er sendt ut
informasjon om søknadsfrist til beitelaga.
Vi ber om at kommunene videresender søknadene fra beitelaga til fylkesmannen
seinest 7. mars. Selv om det er fylkesmannen som innvilger tilskuddet, skal
kommunen vurdere tiltaket før fylkesmannen behandler ferdig søknaden.
Kommunens vurdering føres inn i søknadsskjemaet før innsending til
fylkesmannen.
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I tilfeller tiltaket trenger lengre kommunal behandling kan kommunens be om
utsatt frist på innsending av søknad. Se mer om rutiner for innsending av saker
lengre bak i brevet.
Med erfaring fra 2016 forventer vi stor interesse for midlene også i 2017 og det
blir derfor behov for å prioritere tiltak. Fylkesmannen vil prioritere søknader fra
beitelaga, og som fremmer fellestiltak i beiteområdene.
Tilskudd til sperregjerder i viktige beiteområder vil ha 1. prioritert. Vi minner her
om at det må foreligge 10 årige avtaler med grunneier for at tiltaket skal være
berettiget tilskudd. I reindriftsområdene skal tiltaket sjekkes ut med reindriften.
Kommunen har ansvar å påse at dette er gjort. For enkelte større anlegg kan
bestemmelsene i plan og bygningsloven komme til anvendelse. Det er
kommunens ansvar å vurdere om tiltaket er innenfor de kommunale
bestemmelsene.
Tilskudd til sanketrøer i viktige beiteområder og utarbeidelse av beiteplaner vil
også bli prioritert.
Ved knapphet på midler vil tilskudd til radiobjeller bli nedprioritert/avslått. I
rovdyrutsatte områder minner vi om muligheten for å søke tilskudd til
investering i radiobjeller for å avklare tapsårsaker innenfor ordningen for
forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyr- og tamreineiere.
Prioriteringene er lagt fram og diskutert med faglagene i Sør-Trøndelag.

Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket – skogbruksplan
med miljøregistreringer
De målsettinger på skogbruksaktivitet som framgår av kommunenes
tiltaksstrategier er høy. Skal måltallene nås er skogfond viktig i finansiering av
tiltakene. Avsetningen til skogfondet er økende, men er fortsatt under anbefalt
avsetning på 15-20 % av bruttoverdien.
Høy avvirkning de 4 siste årene kombinert og resultater fra utvida foryngelseskontroller, medfører at det fortsatt er viktig å fokusere på foryngelse. Samtidig
er aktiviteten innen ungskogpleie veldig lav, noe som gjør at det må settes inn
tiltak for snu utviklingen.
Med høy aktivitet kreves det at kommunene har oppfølging av rekkefølgen på
innkomne søknader. Lav tilskuddsramme gir bl.a. utfordringer knyttet til
miljøtilskudd ved at mange nye skogbruksplaner leveres i 2016/17.
Vi har gode erfaringer med å sette av ei fylkesramme til senere fordeling i løpet
av året. Rammen for 2017 fordeles kommuner etter behov. Fylkesmannen vil
understreke at kommunen ikke har lov til å overskride tildelt ramme jf. vedlegg
1.
I tildelingen har vi lagt vekt på:
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Prioritering av foryngelse gjennom planting etter avvirkning i 2015/16.
Økt ungskogpleie

Skogkultur
Tilskuddsrammen er redusert siden referanseår 2011. I samme periode har
avvirkningen økt med nær 60 %. Dette gir store utfordringer med hensyn til å
sikre en tilfredsstillende foryngelse etter hogst. Fylkesmannen har derfor
prioritert størstedelen av tilskuddsrammen til planting. I fordelingen av midlene
er det budsjettert med en utsetting av 2,3 mill. planter og ca 11 000 daa
ungskogpleie i 2017. Dette medfører en liten nedjustering i forhold til
kommunenes måltall.
Fylkesmannen viderefører anbefalinger om tilskuddsnivå fra 2016:
- Markberedning. Maks tilskudd 30 %
- Planting. Skogstrøk, maks tilskudd 20 %. Kyst- og fjellstrøk, maks 30 %.
- Ungskogpleie. Maks 50 %.
Kommunene har tilpasset seg dette på en veldig bra måte.
Det er ikke lagt til grunn tilskudd til tynning jf. tilrådinger i Robuste skoger.
Fra og med 2017 skal hovedkode 110 plantekjøp ikke benyttes. Plantekjøp i
forbindelse med nyplanting inkluderes i hovedkode 120. Plantekjøp tilknyttet
suppleringsplanting føres tilsvarende sammen med utplantingskostnad på
hovedkode 130.
Tilskudd til tettere planting og gjødsling:
Ordningene vil bli videreført i 2017. Det vil bli organisert og gjennomført
gjødsling i 2017. Fylkesmannen forventer at kommunene og næringsaktørene
øker veiledningsinnsatsen for å øke aktivitet for tiltaket tettere planting i 2017.
Ordningene inngår som en viktig del av den totale tilskuddsbruken til skogkultur.
Fra 2017 inkluderes suppleringsplanting samt tilpasninger for felt som er
markberedt. Retningslinjene for tilskuddsbruken er oppdatert og foreligger på
Landbruksdirektoratets nettside;
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-ogklima/tettere-planting
Andre tiltak i skogbruket
Det forutsettes at tiltakene er innenfor det fastsatte regelverket. § 8 ”Andre
tiltak” hjemler først og fremst aksjonsrettede skogkulturprosjekter og fellestiltak
for økt avvirkning av skogsvirke til bioenergi. Med en tilskuddsramme langt
under behov, må tilskuddsmidler til «andre tiltak» av den grunn begrenses.
Tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer
Tilskuddsmidler og øvrig innsats er de siste årene rettet inn mot kommuner som
mangler MiS eller har eldre MiS. Skogbruksplan med MiS er nå tilbudt skogeiere i
nesten alle kommunene i fylket.
Tildelt ramme i 2016 var 1,2 mill. kr. Midlene ble benyttet til fullfinansiering av
prosjekt i Rissa og Bjugn.
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Tildelt ramme for 2017 – 3,0 mill. kroner – blir i sin helhet benyttet til å
delinnvilge prosjekt i Meldal og Orkdal.
Hovedplan for skogbruksplanlegging vil bl.a. måtte forholde seg til et forventet
krav om revisjon av MiS 15-20 år etter 1.gangs registrering. Dette vil i første
omgang omfatte kommunene Oppdal, Meldal, Orkdal, Malvik, Selbu og Tydal.
Tilskudd til Skogsveier og Taubane, hest o.a.
En andel av ramma fordeles på veisaker fra 2016 som ble gitt tilsagn, men
manglet formelt grunnlag for innvilgning. Den totale ramma fordeles slik på de
enkelte ordninger:
Formål
Disponibelt
Innvilgning til veg, søknader
fra tidligere
Avsatt til tilrettelegging
Avsatt til taubane
Avsatt til driftstilskudd
Avsatt til mellomlagring og
klopping
Disponibelt til veg 2017

Beløp
Merknader
14 000 000 Inkl. overført fra 2016
6 700 000 Foreløpig estimat
0 Bevilget i 2015
2 000 000
200 000 Gjelder Fosen, Ytre kyst og
Agdenes
300 000 Ekstraordinært 2017
4 400 000

Det vil ikke være aktuelt å gå ut over ramma for de enkelte tiltak. Eventuelt
ubrukte midler til taubane og driftstilskudd gjøres disponibelt til veg.
Fylkesmannen har revidert overordnede retningslinjer som grunnlag for
håndtering av tilskuddssøknader på disse områdene. Retningslinjene er sendt i
egen e-post og legges også ved dette brevet. Kommunene bes om å sette seg
nøye inn i retningslinjene.

Administrative rutiner; NMSK, tilskudd til drenering og SMIL m.m.
Tilskuddsforskriftene for SMIL, NMSK, tilskudd til drenering og tilskudd til tiltak i
beiteområder setter noen krav til formelle prosedyrer i kommunens
saksbehandling ved håndtering av tilskuddssøknader.
Skjemaer
Nyeste utgave av søknadsskjema skal benyttes for alle ordningene. Skjemaene
ligger på Landbruksdirektoratets nettsider.
Rutiner for innsending av tilskuddssaker til Fylkesmannen
NMSK:
 Alle saker utenom skogkultur (WEBSKAS) skal sendes til følgende epostadresse: fmstoks@fylkesmannen.no
 For veger skal kommunene registrere alle søknader om bygging av
landbruksveg i ØKS. Søknader om tilskudd til veg vil ikke behandles før
vegene er registrert under menyen Veier/Ny landbruksvei. Når søknaden
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er behandlet i kommunen skal den godkjennes eller avvises i samme
skjermbilde.
SMIL/Drenering:
 Alle saker som gjelder SMIL- og dreneringstilskudd skal sendes inn til
fylkesmannen på følgende e-postadresse:
fmstSATURN@FYLKESMANNEN.no.
 Ved innsending av vedtak om tilskudd skal utfylt søknadsskjema med
kommunes påtegning være vedlagt vedtaket.
 Ved innsending av saldokort for utbetaling: Kontroller at riktig
kontonummer er oppført i saldokortet. For utbetaling av SMIL og
drenering er det ikke nødvendig å sende med vedlegg til saldokortet.
Tiltak i beiteområder:
 Alle saker som gjelder tilskudd til tiltak i beiteområder arkiveres i ehorte
og må derfor sendes inn på vår postmottakadresse:
fmstpostmottak@fylkesmannen.no.
 Det er fylkesmannen som innvilger tilskuddet, men kommunene skal
vurdere tiltaket før fylkesmannen kan innvilge tilskudd. Kommunens
vurdering anmerkes i søknadsskjemaet under punkt 8., evnt sendes med
som eget vedlegg til søknaden. For tiltak som krever lengre kommunal
saksbehandling kan kommunens vurdering evnt ettersendes (se frist for
innsending av søknadene lengre ned).
 Ved anmodning om utbetaling av tilskudd til tiltak i beiteområder må
kommunen sende inn saldokortet. Regnskap og billag, samt annen
dokumentasjon som viser at tiltaket skal legges ved saldokortet for
vurdering hos fylkesmannen.
Inntrekning av SMIL midler og omfordeling mot slutten av året
For å få til mer effektiv bruk av miljømidlene har fylkesmannen praktisert
omfordeling av ledige SMIL-midler i enkelte kommuner mot slutten av året til
fordel for gode tiltak i en annen kommune. Vi ønsker å fortsette denne praksisen
og setter derfor krav om at kommunene må melde inn merbehov på SMIL i
2017, samt behov for å beholde gjenstående restmidler på SMIL etter 15.
november. Frist for slik rapportering settes til 15. november 2017. Behovet
meldes inn per epost til fmstpostmottak@fylkesmannen.no og merkes
2017/1310 EAL.
Dette krever at kommunene har god oversikt over innkomne søknader og
fortløpende sender inn saker som er ferdig behandlet for registering i saturn.
Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å sette søknadsfrist på SMIL-midlene
slik at sakene kan behandles når midlene er tidelt kommunene. Søknadsfrister
som settes etter vekstsessongen bør gjelde søknader om tiltak kommende år.
Arbeidsfrister
For å få størst mulig effekt av tilskuddsmidlene, bør tiltak gjennomføres så raskt
som mulig, uten at det går på bekostning av kvaliteten på tiltakene.
SMIL-saker skal normalt innvilges for 3 år, så sant kommunen ikke har satt
kortere frist. For dreneringstilskudd er arbeidsfristen 3 år uten mulighet til
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forlengelse. For SMIL-saker kan arbeidsfristen, etter søknad, kun forlenges en
gang og med maksimalt 2 år.
For NMSK tiltak som ikke kommer i gang innen opprinnelig arbeidsfrist
oppfordrer vi kommunene til å etablere praksis for at midlene trekkes inn, og
eventuelt innvilges på nytt på grunnlag av ny søknad. Dette vil virke skjerpende
og bidra til en effektiv bruk av midlene.
For skogkultur og tilskudd til miljøtiltak skal tiltakene være gjennomført innen
maksimalt 2 år.

Kontroll
Det følger av forskriftene for dreneringsmidlene, SMIL og NMSK at kommunen
skal kontrollere at bruken av tilskuddsmidlene er i tråd med forutsetningene.
For tiltak til skogkultur, miljøtiltak og andre tiltak (jfr. §§ 4, 6 og 8 i forskrift om
nærings- og miljøtiltak i skogbruket) anses det nødvendig at minimum 10
prosent av tiltakene skal kontrolleres. Vi ber kommunene om å følge opp dette.
I tillegg er kommunene for 2017 pålagt å gjennomføre miljø og resultatkontroll
foryngelse og kontroll etter forskrift om bærekraftig skogbruk. Disse kontrollene
vil bli iverksatt gjennom eget brev. Fylkesmannen er godt fornøyd med
gjennomføringen av disse to kontrollene i 2016. For 2017 videreføres frister for
gjennomføring av de ulike fasene i foryngelseskontrollen.
For alle ordningene anser Landbruksdirektoratet det som viktig at Fylkesmannen
prioriterer forvaltningskontroll i kommunene.

Kontakt gjennom året
Fylkesmannen vil informere kommunene fortløpende i forbindelse med
endringene i SMIL og dreneringsordningen i 2017.
Regionmøter skog arrangeres 31/10 for Gauldals- og Nidarosregionen og 2/11
for regionene Fosen, Ytre Kyst og Orkla.

Frister
-

-

7. mars: Innsending av søknader fra beitelaga som gjelder tilskudd til
tiltak i beiteområder. Søknadsfristen til beitelaga er satt til 15. februar,
men søknadene skal vurderes av kommunen før innsending til
fylkesmannen (7. mars).
15. november:
Innsending av tiltaksstrategier og tilskuddsbehov for 2018.
Innmelding av merbehov SMIL 2017, samt innrapportering av ledige
restmidler som kan omfordeles til andre kommuner.
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-

1. desember: Innsending av innvilga saker for registrering og utbetaling
over Saturn (Dreneringstilskudd, SMIL, tiltak i beiteområder)
8. desember: Siste frist for anvisning av tilskudd til skogkultur over
WEBSKAS. Siste frist for innsending av innvilga saker for registrering
og/eller utbetaling NMSK miljøtiltak, tynning, andre tiltak, veger,
driftstilskudd og taubaner.

Med hilsen

Magnhild Melandsø (e.f.)
ass. landbruksdirektør

Eva Dybwad Alstad
seniorrådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Vedlegg (5 stk):
 Oversikt over tildeling 2017 – SMIL, tilskudd til drenering og NMSK-midler
 Retningslinjer for tilskudd til veg og tilskudd til taubane 2017
 SMIL og noen forurensingstiltak - Presisering av regelverket
 Skjema – søknad om tilskudd til drift med taubane
 Skjema – Drift i vanskelig terreng – resultatkontroll
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Reguleringsplanforslaget Branden Steinbrudd har blitt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på
høring fra og med 18.02.2016 og fram til 31.03.2016.
Midtre Gauldal kommune har mottatt følgende merknader:
Villreinnemda i brev datert 19.02.2016.
Planområdet ligger nord for Gaula og utenfor regional plan Forollhogna. Høringen berører ikke
villreinnemdas geografiske virkeområde, og blir derfor ikke lagt fram for nemda til behandling.
Ingen vilkår for egengodkjenning.
Norges vassdrags og energidirektorat i brev datert 04.03.2016.
Det er positivt at det er tatt inn krav om overvåkning av økologisk tilstand i
Gaula i
forslaget til rekkefølgebestemmelser til planen. Dette vil bidra til å oppfylle kravene i EUs
vannforskrift.
Sintef Byggforsk har utarbeidet en geoteknisk vurdering av 08.07.2015. Dette notatet
konkluderer med at tiltaket ikke medfører økt fare for skred eller steinsprang. Konklusjonene i
notatet synes rimelige.
På bakgrunn av overnevnte har vi ingen kommentarer eller innvendinger mot planforslaget.
Ingen vilkår for egengodkjenning.
Mattilsynet i brev datert 07.03.2016
Mattilsynet kan ikke se å ha mottatt planprogrammet til uttalelse. Mottatte reguleringsplan for
Branden Steinbrudd kommer ikke i direkte konflikt med kjente drikkevannskilder eller
tilsigsområder/nedbørsfelt.
Mattilsynet kan ikke se at vannforsyning til bebyggelsen i nærheten av planområdet er omtalt.
Det er viktig at dette blir kartlagt slik at eventuelle kilder blir tatt hensyn til for å unngå
forurensning av vannet eller svekkelse av de hygieniske barrierene.
Ved revegetering av området med tanke på senere å kunne benytte området til jordbruksareal er
det viktig at tilkjørte masser er av egnet kvalitet, dvs. tilstrekkelig rene masser.
Ingen vilkår for egengodkjenning.
Faglige råd:
 Det må kartlegges om det eksisterer drikkevannskilder til bebyggelsen i nærheten av
planområdet. Tiltakets påvirkning på eventuelle vannkilder må i så fall vurderes. Særlig
gjelder dette risikoen for svekkelse av grunnvannets beskyttelse samt risiko for tilførsel
av mulige helseskadelige stoffer.
 Det må sikres at revegetering av området gjøres med tilstrekkelig rene masser som er
egnet for jordbruksarealer.
Sametinget i brev datert 08.03.2016.
Kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner. Vi viser til den
generelle aktsomhetsplikten i kulturminnelovens § 8. Dette bør fremgå av
reguleringsbestemmelsene.

21

Vi minner forøvrig om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge
lov 9.juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml). § 4 annet ledd. Det er ikke tillat å skade eller
skjemme et freda kulturminne, eller sikringssonen på 5m rundt kulturminner, jf.klm. §§3 og 6.
Ingen vilkår for egengodkjenning.

Jernbaneverket i brev datert 10.03.2016.
Vi hadde en rekke krav og innspill til bl.a. ROS – analysen i planforslaget knyttet til
problematikken rundt sprenging av banen, sprengningsarbeider, rasfare, avrenning og flom.
Disse forholdene er ikke godt nok dokumentert i foreliggende planforslag og Jernbaneverket
mener derfor at planforslaget er i strid med nasjonale jernbaneinteresser.
Jernbaneverket setter derfor følgende vilkår for egengodkjenning:
 I henhold til plan- og bygningslovens §§4-3, 3-1 og jernbanelovens § 10 må det
dokumenteres at tiltaket ikke medfører forverrede forhold for jernbanen og jernbanens
drenering og stabilitet.
 Det må foreligge en faglig vassdragsteknisk dokumentasjon som viser at
flomtopper/erosjon ikke øker ved jernbaneverkets stikkrenne som følge av tiltaket
hverken i anleggsfasen eller ved permanent drift.
 Eventuelle nødvendige risikoreduserende tiltak for å unngå høyere flomtopper/erosjon
mot jernbanen forutsettes beskrevet og gjennomført før igangsetting av tiltaket.
 Sikkerhetsrutiner i forkant av- og etter sprengning må avklares med jernbaneverket og
inntas i reguleringsbestemmelsene.
Statens vegvesen i brev 14.03.2016
Området som i plankartet er vist som o_SKV1 er deler av fylkesveg 30. Det er ikke ønskelig at
vegareal reguleres dersom det ikke er planlagt endringer av det gjennom reguleringen. Dersom
planforslaget legger til grunn endring av fylkesveg 30, ber vi forslagsstiller om å ta kontakt med
oss så raskt som mulig i forhold til tekniske planer som skal ligge til grunn for eventuelle
utbyggingsavtaler. Dette må være godkjent før arbeidet igangsettes.
Statens vegvesen vil ikke tillate at planforslaget legger til rette for at Fv 30 skal stenges ved
sprenging, men mener at produksjon i anlegget må skje uten at det er fare for at trafikanter og
veganlegg skal bli berørt. Det må redegjøres for at dette vil være mulig.
For øvrig mener vi at § 4.1.1, 4.1.2 og 4.2 er unødvendig og kan tas ut.
Det er et stort problem med støvflukt og tilsmussing av vegnett som følge av transport av masser.
Spesielt fare for tilsmussing av vegnett mener vi er viktig å forhindre da det kan føre til farlige
situasjoner og en trafikksikkerhetsrisiko ved at vegen blir glatt i spesielt vått vær. Tilsmussing og
støvflukt kan forhindres ved at det etableres vaskerutiner som sikrer at bilene og da spesielt
dekkene vaskes før bilene kan kjøre ut på fylkesvegene. I tillegg må lasten sikres gjennom
tildekking.
Det er også viktig at avkjørselen opparbeides slik at kjøretøyene ikke tar med seg søle ut på
vegnett etter vasking.
Det fremmes følgende vilkår for egengodkjenning av reguleringsplanen:
 §2, avsnitt om sprengningsarbeider, må tas ut av planen og det må redegjøres for at det
skal være mulig å drive anlegget uten at fylkesveg 30 må stenges.
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 Det må tas inn en bestemmelse som sikrer at kjøretøy som blir benyttet til transport av
masser fra fjelluttaket blir vasket, og lasten tildekket, slik det ikke oppstår støvflukt og
tilsmussing ved transport.
 Det må tas inn en bestemmelse som sikrer nødvendig vask av vegnettverket som brukes,
spesielt nært anlegget der problematikken blir størst.
Vilkår for egengodkjenning fremmes av Statens vegvesen som sektormyndighet på
trafikksikkerhet og er hjemlet i veglovens § 1a, dette er også i tråd med tankesettet som ligger til
grunn for nullvisjonen som Stortinget vedtok i 1999, Statens vegvesen som sektormyndighet på
fremkommelighet er hjemlet i nasjonal transportplan.
Faglige råd:
 Fylkesveg 30 i Midtre Gauldal kommune er klassifisert med bruksklasse 10.
Bruksklassen angir største tillatte aksellast og last fra akselkombinasjoner. Maksimal
totallast på fylkesveg 30 er 50 tonn. Det er viktig at kjøretøy til og fra anlegget forholder
seg til dette og at brukslasten ikke overskrider det som tillates på det offentlige vegnettet.
 Statens vegvesen anbefaler at de deler av området o_SKV1 som ikke skal opparbeides
som følge av reguleringsplanen, tas ut av plankartet.
 Vi anbefaler at §§ 4.1.1, 4.1.2 og 4.2 tas ut, da vi mener disse er unødvendige.
 Det bør avsettes et eget område innenfor anlegget for vask av transportkjøretøy før disse
kjører ut på det offentlige vegnettet.
Fylkesmannen i Sør – Trøndelag i brev datert 15.03.2016
Tiltaket kommer 3 km vest for distriktsgrensa til Gåebrien sijte (Riast /Hylling reinbeitedistrikt)
og oppsamlingsområde for rein. Det må påregnes at det kan forekomme streifrein i området. Det
er viktig at steinbruddet blir sikret slik at rein hindres i å komme inn i anleggsområdet.
Så langt vi kan se er deponering/lagring av masser ikke et tema i beskrivelsen til planen. Det må
gis en beskrivelse av hvordan deponering av masser skal foregå og hvordan det skal sikres at det
kun er rene masser. Det må redegjøres hvordan det skal etableres en mottakskontroll for
deponering og deponeringen skal være åpent for allmenn bruk.
Det må settes krav i bestemmelsene ar der skal være etablert en mottakskontroll før oppstart av
masser. All masse som kjøres inn til deponiet skal kvalitetssikres i en mottakskontroll. Utførende
selskap har ansvar for mottakskontroll og skal dokumentere massens mengde, opprinnelsessted
og renhet.
Steinbruddet skal tilbakeføres til LNF – område sone 1 etter endt bruk, og det må derfor gjøres
rede for hvordan det kan sikres at kvaliteten på massene som deponeres tilfredsstiller
tilstandsklasse 1 (normverdiene) angitt i Klif – veileder TA. 2553/2009 tilstandsklasse for
forurenset grunn.
For å hindre at uvedkommende utenom åpningstiden fyller masser i deponiet er det viktig at det
framgår av bestemmelsene at området skal avsperres fysisk med låsbar grind/bom.
Utslipp av overvann skal ledes direkte i åpen grøft fram til bekker som leder ned til Gaula.
Avrenning med partikkelinnhold og næringsstoffer som kan skade elvas økologiske funksjon må
ikke forekomme.
Det må settes krav i bestemmelsene om etablering av forrøynings- og sedimentasjonsbasseng før
drift tillates.
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Fylkesmannen påpeker at ettersom det skal foregå sprenging burde risiko knyttet til transport av
farlig gods være inkludert i ROS – analysen og vi anbefaler at dette tas inn. Videre anbefaler vi
at det i analysen gjøres en vurdering av risiko knyttet til oppbevaring av sprengstoff, samt at
bestemmelsene inkluderer tiltak som skal sikre trygg oppbevaring.
Det fremmes følgende vilkår for egengodkjenning til reguleringsplanen:
 Det må redegjøres for rutiner for deponering av masser i steinbruddet og det må
innarbeides en bestemmelse som sikrer at det kun er rene masser som tilføres, jf.
forurensningsforskriften § 7.
 Det må settes krav til sedimentasjonsbasseng før drift. Kravet må innarbeides i
bestemmelse til planen og utredes i planbeskrivelsen, jf. vannforskriften § 4,
forurensningsforskriften §7, laks – og innlandsfiskeloven §7.
Vi minner om at vilkår for egengodkjenning innebærer at det er innsigelse til planen dersom
vilkårene ikke imøtekommes.
Det fremmes følgende faglige råd til reguleringsplanen:
 Det bør gjøres en risikovurdering av transport og oppbevaring av sprengstoff, samt at
bestemmelsene bør inkludere tiltak som skal sikre trygg oppbevaring.
Sør – Trøndelag fylkeskommune i brev datert 17.03.2016.
Så vidt vi kan se fra kulturminneregisteret, er det ikke registrert automatisk fredede kulturminner
innen området. Selv om dette registeret er noe mangelfullt, vurderer vi det til å være relativ liten
risiko for at planen kommer i konflikt med slike.
Viser videre til Statens Vegvesen sin uttalelse til planforslaget.
Det fremmes følgende vilkår for egengodkjenning til reguleringsplanen:
 Punket om at fv30 skal sperres ved sprengningsarbeid i steinbruddet må tas ut av planen
(jgr forslag til reguleringsbestemmelser § 2).
 Det må redegjøres for at det skal være mulig å drive anlegg uten fare for at stein slynges
ut i veg eller jernbane, slik at fylkesveg 30 må stenges.
Dersom vilkårene for egengodkjenning ikke imøtekommes, kan det innebære innsigelse til
planforslaget, en innsigelse må behandles politisk i fylkesutvalget.
Direktoratet for mineralforvaltning i brev datert 01.04.2016.
Veggvinkelen ved avslutning i fast fjell bør være maksimalt 50-52 grader. Hvis de geotekniske
forholdene tilsier det, er vanlig pallhøyde og hyllebredde henholdsvis 15m og 12m. Detaljene i
avsnittet «Revegetering» under § 2 i reguleringsbestemmelsene, gir tiltakshaver begrensede
muligheter til eventuelle nødvendige tilpasninger av driftsmetode på grunn av uforutsette
geotekniske forhold.
DMF anbefaler at detaljene om bruddveggene i avsnittet Revegetering under § 2 i
reguleringsbestemmelsene gjøres veiledende.
Ingen vilkår for egengodkjenning.
-------------------------------------Med bakgrunn i de innkomne merknadene og vilkår for egengodkjenning fra statlige
myndigheter har regulanten utarbeidet et dokument om overvannsvurdering for Branden
Steinbrudd datert 08.11.2016. Dokumentet konkluderer basert på utregninger med at tiltaket ikke
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vil medføre økt fare for flom og forverrende forhold for jernbanens drenering og stabilitet, da
avrenningen mot bekk og jernbanens stikkrenne ikke endres. Jernbaneverket har i brev datert
03.01.2017 akseptert dette og vilkårene er dermed imøtekommet.
14.12.2016 fikk Midtre Gauldal kommune oversendt justert planforslag, planbeskrivelse og
plankart med kommentarer fra regulanten datert 17.11.2016. Vilkår for egengodkjenning fra
Fylkesmannen er imøtegått slik:
Det er redegjort i planbestemmelsene som sikrer at kun rene masser tilføres steinbruddet.
Driftsselskap har videre ansvar for mottakskontroll og skal dokumentere massens
mengde, opprinnelsessted og renhet
Det er også gjort rede for at før steinuttak og deponering av masser igangsettes, skal det
etableres fangdam med sedimentasjonsbasseng og våtmarksfilter for rensing av sigevann
og overflatevann fra dagbrudd/deponi.
Fylkesmannen har i brev datert 25.08.2016 bekreftet at vilkår for egengodkjenning er
imøtekommet.
Statens vegvesen har også hatt vilkår for egengodkjenning til planforslaget. Regulanten har valgt
å imøtekomme dette:
§2 avsnitt om sprengingsarbeider er tatt ut av planen og der er tatt inn en bestemmelse i
planbestemmelsene om at Fylkesveg 30 til enhver tid skal være åpen for trafikk.
Det er videre redegjort for at kjøretøy som blir benyttet til transport av masser skal ved
behov vaskes og tildekkes før de kjører ut på Fv30. Også vask av FV30 skal vaskes om
vegbanen tilsmusses av kjøretøy fra dagbruddet.
Rådmannen har etterspurt bekreftelse for at vilkårene er imøtekommet uten noe respons.
Rådmannen vurderer det som at vilkår for egengodkjenningen er imøtekommet.
Tilslutt har Sør – Trøndelag fylkeskommune kommet med vilkår for egengodkjenning. Dette går
på at Fv 30 ikke skal sperres ved sprengningsarbeid, noe også Statens vegvesens nevnte i vilkår
for egengodkjenning.
Videre har regulanten kommentert at det skal legges opp til fri sprenging uten
overdekning ved driften, men dette skal vurderes av bergsprengingsansvarlig ved hver
enkelt situasjon. Blir risikoen for fri sprenging for stor, vil det være behov for
overdekning av sprengingssted for å unngå steinslyng.
Sør – Trøndelag fylkeskommunens vilkår ansees derfor som imøtekommet.

Vurdering
Rådmannen ser det er behov for steinbrudd i kommunen, og at det sannsynligvis vil bli en
økende etterspørsel etter masser også i andre deler av kommunen. Det er derfor svært positivt at
det tilrettelegges for steinbrudd også på Singsås.
Steinbrudd og masseuttak
Det er lagt til rette for steinbrudd og masseuttak på ca. 25 daa som vil drives som dagbrudd. Det
tillates uttak av fjellmasser, mobil produksjon og lagring av grus og plukk.
Fylkesmannen fremmet vilkår for egengodkjenning der det måtte redegjøres for deponering av
masser, samt at planbestemmelsene sikret at kun rene masser ble tilført til steinbruddet.
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Rådmannen er enig at dette er viktige momenter i planen, og ser videre at dette er ivaretatt både i
planbestemmelsene og i planbeskrivelsen.
Overvann
Regulanten har laget en god og oversiktlig overvannsvurdering for Branden Steinbrudd. Ved
beregning av fremtidig overvannsavrenning blir det antatt at hver pallhøyde anlegges med fall på
2,5 % i retning sørøst, noe som gir en høydeforskjell på ca.2,5m per platå.
Platåene i bruddet vil både i anleggsfasen og etter endt uttak avrettes på en sprengtsteinfylling,
noe som gir en god drenering av overflatevann til fyllingskroppen. Dette vil fungere som et
fordrøyningsmagasin for overvann, og bidra til å forsinke avrenningen ytterligere. Det
konkluderes med at tiltaket ikke vil medføre økt avrenning til bekk og til jernbanens stikkrenne.
Jernbaneverket kommenterte på dette, og mente fortsatt at nedbørsfeltet kunne utvides med
overvann fra det planlagte steinbruddet, og at regulanten måtte beregne og dokumentere mer
detaljert hvor stor den økte avrenningen fra det planlagte steinbruddet kunne bli til nedbørsfeltet
og til stikkrennene.
Regulanten har vært i dialog med Jernbaneverket, og Jernbaneverkets vilkår for
egengodkjenning ble tilslutt trukket.
Sikkerhet og risiko
Både vilkåret for egengodkjenning fra Jernbaneverket som omhandler sikkerhetsrutiner rundt
sprenging og Fylkesmannens faglige råd om risikovurdering av transport og oppbevaring av
sprengstoff er ivaretatt i planbestemmelsene.
Vei
Både Statens vegvesen og Sør – Trøndelag fylkeskommune har et vilkår for egengodkjenning
som går på at det skal være mulig å drive anlegget uten at fylkesveg 30 må stenges. Dette er lagt
inn som en bestemmelse i planmaterialet.
Videre har regulanten valgt å imøtekomme Statens vegvesens krav om at kjøretøy som blir
benyttet til transport av masser blir vasket, lasten tildekkes og at det blir gjennomført nødvendig
vask at vegnettet som brukes. Dette er også sikret i bestemmelsene.
Statens vegvesen har tilslutt kommet med en rekke faglige råd som regulanten har valgt å
ivareta. Blant annet er det i planbeskrivelsen gitt en beskrivelse om trafikale forhold, der det
blant annet blir beskrevet at den maksimale totallast på fylkesveg 30 ikke kan overskride 50
tonn. Området o_SKV1 (kjøreveg) er blitt erstattet med annen veggrunn – grøntareal.
Drikkevannskilder
Det er vist til at alle naboene har vannforsyning fa ca. 70 høydemeter ovenfor sine boliger, og
ingen av disse vil bli påvirket av tiltaket. Mattilsynets faglige råd anses derfor som ivaretatt.
Rådmannen har mottatt revidert materiale den 14.12.2016, hvor både planbeskrivelsen,
planbestemmelsen og plankartet ble revidert, datert 17.11.2016.
Rådmannen mener for øvrig at reguleringsplanen har ivaretatt de innkomne merknader og kan
egengodkjennes.
Rådmannens innstilling
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Utvalg for Næring, plan og miljø godkjenner Reguleringsplan 16482015001 Branden Steinbrudd
med plankart, planbeskrivelse og bestemmelser revidert den 17.11.2016, og sender den til
kommunestyret for sluttvedtak med følgende innstilling:
Midtre Gauldal kommune vedtar Reguleringsplan 16482015001 Branden Steinbrudd – med
plankart, planbeskrivelse og bestemmelser revidert den 17.11.2016.
Egengodkjenning av denne reguleringsplanen fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 1212.
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1.0

Formålet med reguleringen

Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for uttak av mineralressurser, lagring av løsmasser, og
opparbeidelse av infrastrukturanlegg knyttet til drift av masseuttaket på hovedbruket ”Almaas Utstuen”
Gnr. 236, Bnr. 1 i Midtre Gauldal Kommune. Reguleringsplanen vil danne grunnlag for en permanent
drift av Branden Steinbrudd som vil ha stor betydning for tiltakshaver Almås Maskin AS, samt som
bigeskjeft for hovedbruket Almaas Utstuen.
Steinbruddets overflateareal utgjør ca. 50 da, og det er beregnet et totalt uttaksvolum på inntil ca.
500.000m3. Arealer er inndelt i to formålsområder, steinbrudd og masseuttak (SOSI 1200) og
Industri/Lager (SOSI 1826). Det er gitt differensierte bestemmelser for de to delene av bruddet.
Planområdet ligger tett inntil fylkesveg 30, 11km øst for Singsås i retning Haltdalen. Det er i dag ca.
30km fra planområdet til nærmeste godkjente steinbrudd ved Reitan i sørøstlig retning, og ca. 30km i
nordvestlig retning til nærmeste brudd ved Rognes. Viktigheten av stednære uttak av mineralressurser
er omtalt i temaveileder for uttak av mineralressurser, utgitt av direktoratet for mineralforvaltning:
”For byggeråstoffene pukk og grus er i tillegg situasjonen slik at transport utgjør en relativt
stor del av prisen ut til kunde. Ved transportavstander på 30 til 40km kan f.eks
transportkostnadene bli større enn materialkostnadene (verdien av råvarene)”.
Grunneier Magne Harald Liabø innehar i dag tillatelse for prøveuttak på inntil 1000 m3 steinmasser
innenfor planområdet. Ved prøveuttak har NVE og Veidekke Industri AS benyttet steinmasser fra
bruddet til prosjekter som nå er gjennomført, og dette viser at det er interesse rundt et brudd i dette
området.
Målsettingen med reguleringen er å legge til rette for en fremtidsrettet utvinning av mineralressurser,
og det vil legges vekt på å hensynta forhold knyttet til naboer og naturen gjennom planprosessen.
Eksempelvis vil det avsettes tilstrekkelig arealer for vegetasjonsskjermer som reduserer innsikt fra
tilstøtende områder og til sikringsgjerder rundt bruddet ved høye skrenter. Dette for å ivaretar
sikkerheten til arbeidere og utenforstående som måtte oppholde seg i området. Det vil også settes krav
gjennom planbestemmelsene knyttet til miljøhensyn som støv, støy, avrenning og forurensning fra
driften av steinbruddet.

3
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2.0

Planoppstart

Søknad om planoppstart ble sendt Midtre Gauldal Kommune 12.09.2014, på bakgrunn av møte avholdt
med kommunen 09.09.2014.

2.1

Tillatelse til planoppstart

Midtre Gauldal Kommune - ved utvalg for næring, plan og miljø - gjennomførte 20.10.2014 befaring
av omsøkte område for oppstart reguleringsplan. På bakgrunn av befaringen ble det gitt tilbakemelding
til planlegger om at kommunen var positive til permanent steinbrudd i området, og at oppstart av
reguleringsarbeid kunne påbegynnes.
I oppstartsmøte 09.09.2014 ble følgende forutsetninger for planarbeidet drøftet, jfr. møtereferat
1.
Planforutsetninger
2.
Lokale forskrifter og retningslinjer
3.
Krav til varsel om oppstart regulering
4.
Viktige utredningsbehov for planarbeidet
5.
Krav til planforslaget
6.
Kommunaltekniske anlegg
7.
Medvirkningsprosess
8.
Kommunens foreløpige råd og vurderinger
9.
Framdrift

2.2

Melding om igangsatt regulering

Melding om igangsatt regulering er kunngjort i
Trønderbladet som lokalavis. Naboer, offentlige
instanser og berørte interesser er gitt melding i brev
dat. 09.01.15. Frist for merknader/innspill er satt til
25.02.2015.
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3.0

Overordnet plansituasjon

3.1

Kommuneplanens arealdel

I kommuneplanens arealdel 2010 - 2022 er omsøkt område avsatt til LNF-område sone 1 – landbruks-,
natur- og friluftsområder med forbud mot spredt bolig, ervervs- og fritidsbebyggelse. Innenfor området
tillates ikke ny eller vesentlig utvidelse av spredt bolig-, ervervs- eller fritidsbebyggelse samt andre
søknadspliktige anlegg jf. pbl § 20-4 nr.2. Unntatt er anlegg som er særskilt markert på arealdelen.

Utdrag fra kommuneplanens bestemmelser

Konsekvensanalyse
Det er ikke gjennomført spesielle konsekvensvurderinger av området i forbindelse med utarbeidelse av
kommuneplanen. Virkninger/konsekvenser av planforslaget vil bli vurdert/beskrevet i planbeskrivelsen
iht. Krav i PBL § 4-2.

3.2

Gjeldende reguleringsplaner

Det finnes ikke vedtatte reguleringsplaner som legger føringer for arealbruk innenfor, eller i nær
tilknytning til området fremmet i planforslag.
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utgjør en relativt stor del av prisen ut til kunde. Ved transportavstander på 30 til 40 km kan f

3.3eks transportkostnaden
Samspill mellom
plan- og bygningsloven
og Dette er
blimineralloven,
større enn materialkostnaden
(verdien av råvarene).
forurensningsforskriften.
realiteter
planmyndigheten må forholde seg til når det gjelder vurderinger av uttakssteder og
driftsvilkår på det enkelte sted.

Ved utarbeidelse av planforslag er temaveileder for uttak av mineralske forekomster og planlegging
etter
plan- og er
bygningsloven
lagt til grunn
samspillet for
mellom
plan- og bygningsloven og andre
Veilederen
utarbeidet i samarbeid
medfor
Direktoratet
mineralforvaltning
viktige lover og forskrifter som styrer forvaltningen av mineralske ressurser. Veilederen tar primært for
segSammendrag
samspillet mellom
plandelen og bygningsdelen i plan- og bygningsloven og mineralloven.
av veilederen
Mineraluttak
er
regulert
av av
konsesjon
etter
mineralloven,
planavklaringer
etter planplan-og
og bygningsloven,
Mineraluttak er regulert
konsesjon
etter
mineralloven,
planavklaring etter
ogbygningsloven,
bestemmelser ioftest
eller vedtak
etter
forurensningsloven.
Det
er
viktig
å
unngå
dobbeltregulering,
dvs at
reguleringsplan, og bestemmelser i eller vedtak etter
et forhold
kun
bør
reguleres
ett
sted.
Under
er
tabell
gjengitt
fra
temaveileder
som
illustrerer
samspillet
forurensningsloven. Det er viktig å unngå dobbeltregulering; dvs at et forhold kun bør
mellom
settet
tillatelser
som
er aktuelle:
reguleres
ettavsted.
Tabellen
illustrerer
samspillet mellom settet av tillatelser som er aktuelle.
Tema
Rettighet til
grunn

Drift
Innsyn,
skjerming
Tiltak i
randsonen
Støy, utslipp til
luft og vann
Andre
miljøtiltak
Annen
arealbruk i
bruddområdet
Atkomst;
transport
Opprydding
Istandsetting
Etterbruk

Plan- og bygningsloven

Mineralloven

Reguleringsplan er
grunnlag for evt
ekspropriasjon.
Reguleringsplan gir en
varig planavklaring.

Ekspropriasjonshjemmel
(Sikres i de aller fleste
tilfellene ved avtale med
grunneier.)

Fastsettes i
reguleringsplan.
Fastsettes i
reguleringsplan.
Evt skjerping av krav som
framgår av
forurensningsforskriften,
f eks om driftstid.
Areal til og utforming av
aktuelle tiltak fastsettes i
reguleringsplan.
Avklares i
reguleringsplan.
Avklares i
reguleringsplan.

Terrengforming fastsettes
i reguleringsplan.
Avklares i
reguleringsplan.

Forurensningsloven

Fastsettes i driftsplan, ut
fra hensyn til sikker drift
og ressursutnyttelse.

Gitt i forskrift
eller ved egen
behandling.
Økonomisk sikkerhet for
opprydding og sikring.

Krav til sikring, fjerning
av installasjoner mm
fastsettes i driftsplan.
Krav til beplantning mm
forankres i driftsplan.

Økonomisk
sikkerhet for
tiltak kan kreves.

Reguleringsplan med beskrivelse, bestemmelser og plankart vil omfatte emner som behandles etter
plan- og bygningsloven samt forurensningsloven. Driftsplan vil utarbeides parallelt for søknad om
konsesjon, og denne vil omfatte emner som skal 4behandles etter mineralloven.
Gjennom reguleringsplan fastsettes uttaksgrenser (sideveis og i dybde), rammer for evt bebyggelse,
atkomst, vernehensyn og fysiske miljøtiltak og evt krav til istandsetting og etterbruk. Uttaksområdet
reguleres til råstoffutvinning (SOSI-kode 1200) eller steinbrudd og masseuttak (SOSI-kode 1201).
Tilhørende produksjonsanlegg, som asfaltverk, betongblandeverk, mørtelverk, samt
administrasjonsbygg, garasjer med mer, reguleres til industri eller som eget felt under
steinbrudd/masseuttak, med bestemmelse om ny bebyggelse.
6
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4.0

Planområdet

4.1

Generelt

Planområdet omfatter deler av eiendom gnr. 236, bnr. 1 ved Branden i Midtre Gauldal kommune.
Arealet som omfattes av planen består i all hovedsak av avvirket ikke dyrkbar skogsmark. Det er
avsluttet et prøveuttak av masser innenfor området på 1000m3, og det ble i forbindelse med dette
uttaket søkt og anlagt avkjørsel fra Fv30. Dagens adkomst til planområdet er plassert ca. 70m vest for
opprinnelig omsøkte avkjørsel, men ble plassert slik etter påvisning fra Statens Vegvesen ved
opparbeidelse. Statens Vegvesen har gitt uttrykk for at denne plasseringen er bedre enn omsøkte
plassering i høringsuttalelse til melding planoppstart dat. 19.02.15.

4.2

Berggrunn

Berggrunnen innenfor planområdet består blant annet av trondhjemitt, et steinmateriale som er mye
brukt i forstøtningsmurer. NSB har tatt ut stein i et nedlagt steinbrudd ca. 500m vest for Branden
Steinbrudd under byggingen av Rørosbanen på 1870-tallet og fremover til ca. 1950. Det var også
utstrakt bruk av stein fra det nå nedlagte bruddet i byggingen av flere broer og bygninger i en
forholdsvis stor tidsperiode på 1900-tallet.
Informasjon om forekomstområde 1648-603 i natursteindatabasen:
Materialtype
Hovedtype:
Subtype:
Murestein (Y/N):
Farge:
Kornstørrelse:

NATURSTEINSDATABASEN

English version

Blokkstein
Forekomstområde 1648 - 603
Trondhjemitt
Almås
YMidtre Gauldal (1648) kommune, Sør-Trøndelag (16) fylke.
Hvit
Middelskornet (1-3mm)

Bilde fra forekomstområdet.

Bildet viser :
Produktform:
Fotograf :

Håndstuff
blokker
Leif Furuhaug

Salgsnavn:
Dato :

Trondhjemitt
28.10.2009

Figur 4.1.1: Bilde fra forekomstområdet - Natursteindatabasen (NGU)
Denne utskriften ble generert 09.09.2015
Spørsmål eller kommentarer kan mailes til:
Tom Heldal
eller til
Kari Aslaksen Aasly
Copyright © 2015 Norges geologiske undersøkelse
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I NGUs kartbladserie ”Berggrunn N250” er berggrunnen delvis registrert som kvartsdioritt, tonalitt og
trondhjemitt, og delvis som gabbro og amfibolitt.

Figur 4.1.1: N250 kart berggrunn - (NGU)

5.0

Reguleringsplanen

5.1

Generelt

Planområdet utgjør et areal på ca. 88,3 daa, og planen utarbeides som detaljregulering. Adkomsten til
området blir via eksisterende avkjørsel fra Fv30.
Feltet vil inneholde:
- Steinbrudd og masseuttak,
- Industri/Lager,
- Kjøreveg,
- Annen veggrunn – grøntareal,
- Vegetasjonsskjerm,

5.2

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

24,7 da.
24,0 da.
0,6 da.
0,5 da.
38,5 da.

Steinbrudd og masseuttak

Formålsområdet på 25 daa regulert til steinbrudd og masseuttak vil driftes som dagbrudd. Innenfor
formålsområdet tillates det uttak av fjellmasser, samt mobil produksjon og lagring av grus og pukk.
Området tillates utsprengt til kote + 255m (NN2000).
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5.3

Industri og lager

Formålsområdet på 24 daa regulert til kombinert industri- og lagervirksomhet vil i første fase driftes
som et dagbrudd med mobil produksjon og lagring av grus og pukk. Ettersom driften i bruddet skrider
frem tillates det oppført permanent produksjonsanlegg for grus og pukk, i tillegg til annen infrastruktur
som naturlig hører sammen med råstoffutvinningen i bruddet. Det tillates også etablert mottaksdeponi
for ikke-forurensede masser på området.
Området tillates utsprengt til kote + 240m (NN2000).
Mottaksdeponi for rene masser:
Steinbruddets driftsselskap vil være ansvarlig for at mottaksdeponi etableres og driftes iht. overordnede
lover og krav. Mottaksdeponiet skal være avsperret med låsbar bom slik at masser ikke deponeres på
området utenfor driftsselskapets åpningstider. Alle masser som tilføres deponiet skal godkjennes av
driftsselskapet, som til enhver tid skal kunne dokumentere mengde, opprinnelsessted og renhet for de
tilførte massene. Med hver leveranse skal det følge et sammendrag av basiskarakteriseringen (gjelder
ikke for avfall som produseres jevnlig), og driftsansvarlig skal påse at hvert lass med avfall som leveres
deponiet blir inspisert visuelt. Det skal også ved behov gjennomføres stikkprøvetaking i tråd med
regelverket.
Med rene ikke-forurensede masser menes jord, stein, sand, myr, grus eller leire, inkl. stubber og røtter,
samt ren betong og tegl. Betong som skal deponeres må være knust og fri for armeringsjern, og om
betongen stammer fra bygg oppført eller rehabilitert i perioden 1950 – 1980 må den analyseres for
PCB før den kan klassifiseres som ren. Innhold av miljøgifter i fugemasser og omkringliggende
materialer må dokumenteres særskilt før massene kan klassifiseres som rene.
All masse som kjøres inn til mottaksdeponiet skal tilfredsstille tilstandsklasse 1 (normverdiene) angitt i
Klif – veileder TA – 2553/2009 Tilstandsklasser for forurenset grunn. Grenseverdier for rene masser
fremgår av Trondheim kommunes faktaark nr. 50:
Stoff, mg/kg
Arsen (As)
Bly (Pb)
Kadmium (Cd)
Kobber (Cu)
Krom-total (Cr-tot)
Krom VI (Cr VI)
Kvikksølv (Hg)
Nikkel (Ni)
Sink (Zn)
Sum 16 PAH
Benzo(a)pyren
Sum 7 PCB

Gjennomsnittsverdi 1)
8
60
1,5
100
100 3) , 4)
2 4)
1
75 3)
200
2
0,1
0,01

Maksverdi 2)
12
90
2,2
150
100 4)
3 4)
1,5
112
300
3
0,15
0,015

1)

Gjennomsnittsverdi er snittet av alle prøvene av rene masser som skal disponeres utenfor den forurensede lokaliteten

2)

Maksverdien gjelder enkeltprøver der gjennomsnittet likevel tilfredsstiller grenseverdien. Siden massene blir omrørt,
er fortynning uunngåelig. Dette blir en praktisk tilnærming for fornuftig disponering.

3)

Grensene for krom-total og nikkel i ren jord i Trondheim er høyere enn Miljødirektoratets normverdier.
Grenseverdiene representerer naturlig bakgrunnsnivå i Trondheim.

4)

Dersom krom-total i en prøve overstiger 100 mg/kg TS, må det analyseres for krom VI. Hvis det ikke påvises krom
VI over grenseverdien, kan inntil 150 mg/kg krom-total anses som ren jord.

9

36

5.4

Veger

Trase for adkomstveg fra Fv30, kjøreveg f_SKV_1, samsvarer med dagens opparbeidede veg og
avkjørselsplassering. Det er i reguleringsplanen vist frisiktsone i avkjørsel iht. figur E.26 i SVV
håndbok N100 med dimensjon L1 = 110m og L2 = 6m.

5.5

Vegetasjonsskjerm

Rundt uttaksområdet er det avsatt et grøntbelte med minste bredde 25m til opparbeidelse av
vegetasjonsskjerm, støyskjermingstiltak eller sikringstiltak. Ved rensk/avdekking av fjell innenfor
planområdet vil løsmasser kunne benyttes for opparbeidelse av vegetasjonsskjerm rundt bruddet.

5.5

Reguleringsformål

Området foreslås regulert til:
Planloven § 12-5:
1. Bebyggelse og anlegg
- Steinbrudd og masseuttak
- Industri/lager

2. Samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur
- Kjøreveg
- Annen veggrunn - grøntareal

3. Grønnstruktur
- Vegetasjonsskjerm

6.0

Virkninger av planforslaget

6.1

Overordnede planer

Planloven § 12-6:
- Sikringssone (frisikt)

Planforslaget er ikke i samsvar med overordnet plan (kommuneplanens arealdel 2010 – 2022) hvor
arealet er vist som LNF-område. Det er ikke registrert andre reguleringsplaner i eller i nær tilknytning
til planområdet som legger andre føringer for arealbruken.

6.2

Landskap

Utvikling av et steinbrudd i tråd med planforslaget vil medføre terrenginngrep og sår i terrenget, og vil
derfor kunne endre landskapsbilde i området lokalt. Plasseringen av bruddet – i bunn av smalt dalføre
ved fylkesveg og jernbane – medfører at lokaliteten ligger forholdsvis skjermet for innsikt fra
områdene rundt. Planforslaget legger også opp til at det etableres vegetasjonsskjermer som vil redusere
innsikten og bruddets synlighet i terrenget fra utsatte innsynsretninger.
Det ligger ingen bebyggelse ved planområdet som vil få direkte innsyn til bruddet, bebyggelsen på
sørside av Gaula ligger inne på flate på høyere platå med skog mellom bebyggelse og tiltaksområdet.

6.3

Stedets karakter

Steinbruddet ligger i bunn av dalføre, like ved Gaula, jernbanen og Fv30. Litt høyere oppe i dalsidene,
mot øst og vest ligger noen gårdsbruk og jordbruksarealer, for øvrig består området av skog.
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6.4

Kulturminner og kulturmiljø

Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner innenfor området, og det vurderes til å være
relativt liten risiko for at planen vil komme i konflikt med slike. Det er heller ikke registrert noen
automatisk fredede samiske kulturminner innenfor området.

6.5

Forholdet til kravene i kap II Naturmangfoldloven

Kapittel II, § 4, uttrykker mål om å ivareta mangfoldet av naturtyper innenfor deres naturlige
utbredelsesområde og med det artsmangfoldet og de økologiske prosessene som kjennetegner den
enkelte naturtype. Målet er også at økosystemers funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så langt
det anses rimelig.
Ved undersøkelser av eksisterende kartgrunnlag (gislink.no) er det ikke registrert områder eller
enkeltlokasjoner knyttet til naturmangfold innenfor planområdet. Registreringer i området rundt
planforslaget er gjengitt under:
Nr. 1: BN00093283 – Almås SØ
Naturtype:
Gammel barskog
Verdi:
Viktig
Virkning av planforslaget:
Planområdet ligger på motsatt side av Gaula, og vil ikke bli
direkte berørt av planforslaget. Området omfatter blant
annet løvrike sumpskogpartier med gråor, bjørk og rogn i
kantsonen av elva.

Nr. 2: VV00002654 – Dragåsen Naturreservat
Verneform: Naturreservat
Verneplan:
Skogvern
Verneformål: Velutviklet skogli med rike vegetasjonstyper.
Virkning av planforslaget:
Området omfatter blant annet naturtypen Almås SØ som er
beskrevet over. De samme vurderingene av planforslaget
vil gjelde som for Almås SØ.
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Nr. 3: Rødlistearter
Planområdet ligger ved Gaula som er et vernet vassdrag med Id: 122/1
Planens innvirkning på Gaula vil bli vurdert i planbeskrivelse.

Det er ikke registrert rødlistearter i planområdet, men det er gjort registreringer i området rundt.
Planforslaget Det
vil ikke
få konsekvenser
for registrerte
rødlistearter.
er heller
ikke registrert rødlistearter
i planområdet,
men det er gjort registreringer
i området rundt.

Objekt:
Gaupe
Id: M404074

Objekt:
Alm
Id: 203573

Observasjon:
Brunbjørn
Id: K423398

e)

Landskap.
Området ligger ved fylkesvei og jernbane i bunn av smalt dalføre, og det vil på
bakgrunn av dette være lite innsyn til området fra eventuell bebyggelse rundt, eller
Nr. 4: 122/1 - eventuelle
Gaula tur- og friluftsområder. Bebyggelse på sørside av Gaula ligger inne på
flate på høyere platå med skog mellom bebyggelse og tiltaksområdet, og denne
bebyggelsen
ikkeGaula
direktesom
innsyn
Planområdet ligger
nære har
inntil
ertiletplanområdet.
verna vassdrag (ID: 122/1) i Gaulavassdraget

vannområde. Miljømålet
naturlige
vannforekomster
av overflatevann
Det vil gjøres for
en helhetlig
vurdering
av tiltakets påvirkning
på landskap ier at de skal ha minst god
økologisk og kjemisk
tilstand, og ut fra en ekspertvurdering er dagens miljøtilstand på denne
planbeskrivelsen.
strekningen av Gaula god.
f)

Sikring av jordressurser (jordvern).
Planområdet ligger i avvirket ikke dyrkbar skogsmark. Jordressurser anses ikke å bli
mellom
moderat
og god økologisk tilstand er avgjørende i sammenheng med
berørt
av tiltaket.

Grensen
vannforskriften,
da dette skille angir om miljømål i forskriften er nådd eller ikke. I vassdrag hvor miljøtilstand god er
oppnådd må det vurderes om tiltak må iverksettes for å hindre forringelse av miljøtilstanden ved nye
anlegg
ved INGENIØRTJENESTER
eller i vassdraget. Det er angitt 5 tilstandsklasser for økologisk tilstand (svært god til svært
ARKITEKT5
Adr: Postboks 25, 6571 Smøla, Norway Telefon: (+47) 71 54 04 55 E-mail: post@petch.no
dårlig)
Med god kjemisk tilstand i vann forstås at grenseverdier for de 33 prioriterte miljøgifter ikke
overskrids i vann, sedimenter eller i biota. De utvalgte miljøgifter er forbindelser som er giftige og ofte
lite nedbrytbare i det akvatiske miljø. Listen over miljøgifter består både av organiske forbindelser og
tungmetaller (Cd, Hg, Ni, Pb). Det er angitt 2 tilstandsklasser for kjemisk tilstand (god eller dårlig)
Utslipp av overvann/prosessvann fra Branden Steinbrudd skal overholde krav i
forurensningsforskriften Kapittel 30, § 30-6, omhandler utslipp til vann.
Prosessvann uten miljø- eller helseskadelige stoffer/egenskaper kan slippes til sjø- eller
ferskvannsresipient dersom maksimalkonsentrasjon av faststoff/suspendert stoff (SS) i
utslippspunktet er under 50 mg/l og dersom utslippet ikke medfører nedslamming i resipienten.
Utslippet skal ikke påvirke vannkvaliteten i primærresipient slik at tilstandsklassen for
resipienten endres. Den veileder for tilstandsklassifisering av vann som til enhver tid gjelder
skal benyttes ved vurdering av tilstandsklasser.
Dersom prosessvann har helse- eller miljøskadelige stoffer/egenskaper, eller utslippets innhold
av faststoff/suspendert stoff er for høyt til å tilfredsstille kravene i første og andre ledd, skal
prosessvannet enten samles opp og leveres godkjent mottak eller renses for eksempel ved hjelp
av et sedimenteringsbasseng.
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Vannkvaliteten i Gaula skal overvåkes ved at det blir foretatt prøver av vannet nedstrøms fangdam over
en gitt tidsperiode etter at steinbruddet er satt i drift. Gjennomføring av overvåkning er sikret gjennom
fastlagte felles- og rekkefølgebestemmelser. Utslippene skal i hovedsak overvåkes med tanke på
suspendert stoff. Utslipp av kjemiske stoffer som kan påvirke den kjemiske tilstanden i Gaula tillates
ikke.

6.6

Rekreasjonsinteresser/rekreasjonsbruk

Området er i liten grad benyttet som rekreasjonsområde, og tiltaket vil med det ha begrenset negativ
virkning sett opp mot rekreasjonsinteresser. Det avsettes tilstrekkelig areal for sikring av
uttaksområdet, eksempelvis ved bratte skrenter.

6.7

Jordressurser/landbruk

Planområdet består av avvirket skrinn fastmark med liten jordbruksverdi. Etter endt uttak kan bruddet
revegeteres og benyttes som jordbruksareal. Tiltaket er derfor positivt med hensyn til jord- og
landbruksinteresser.

6.8

Trafikkforhold

Fylkesvegen 30 ved steinbruddet har fartsgrense 80 km/t og en registrert trafikkmengde (ÅDT) på
1380, hvorav 14% av disse er lange kjøretøyer. Vegen vurderes å ligge innenfor dimensjoneringsklasse
HØ1 (øvrig hovedveg). Fylkesvegen er klassifisert som bruksklasse 10, med angitt maksimalt tillatt
totallast på 50 tonn. Det er viktig at kjøretøyer til og fra steinbruddet forholder seg til dette, og at
brukslasten ikke overstiger det som tillates på det offentlige vegnettet.
Ved vått vær er det viktig at fylkesvegen ikke tilsmusses som følge av massetransporten fra bruddet, da
dette kan redusere trafikksikkerheten. Tilsmussing av vegnettet kan forhindres ved at det etableres
vaskerutiner som sikrer at bilene og spesielt dekkene vaskes før bilene kjører ut på fylkesvegen i de
periodene hvor problemet er størst. Det kan også være aktuelt å tildekke last for å unngå støvflukt i
spesielt tørre perioder.

6.9

Grunnforhold

Grunnforholdene innenfor planområdet består av et tynt morenedekke over fjell som vist i løsmassekart
fra NGU, figur. 6.9.1. Nedre del av planområdet ligger på ca. kote + 225, og området ligger med det
godt over marin grense som er ca. på kote + 171.
Det er foretatt en geoteknisk vurdering av løsmasser i
skråning mellom veg og jernbane, for å påvise
risikonivået for at masser i skråningen ovenfor
jernbanelinjen kan bli påvirket av sprengningsarbeider i
bruddet.
Vurderingen er utført av SINTEF Byggforsk, og etter en
samlet vurdering av løsmassenes beskaffenhet og
topografi, er det ikke grunn til å anta at løsmasser eller
blokker mellom veg og jernbane vil true jernbanen.
Prosjektnotat utarbeidet av SINTEF Byggforsk v/Stein
Christensen er vedlagt planbeskrivelsen.
Figur 6.9.1: Løsmassekart (NGU)
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6.10 Støyforhold
Branden steinbrudd ligger forholdsvis skjermet til i bunn av dalføre, men med noe spredt bebyggelse i
nærområdet som vist på bilde under.

Figur 6.10.1: Nabokart til Branden Steinbrudd

Bebyggelse:
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4

Avstand:
440m
180m
430m
425m

Tabell 6.10.1: Avstand til bebyggelse fra formålsgrense

Fremtidig støynivå i området pga. det nye steinbruddet er utredet og beskrevet i støyrapport dat.
23.12.15, og utbredelse av støy er visualisert i støykart dat. 22.12.15.
Rapporten konkluderer med at anleggelse av en 3m høy jord- eller steinvoll rundt steinbruddet er
tilstrekkelig støyskjerming for å overholde krav definert i retningslinje T-1442 (Retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging).
Iht. forurensingsforskriften § 30-7 skal bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger
eller fritidsboliger ikke overskride følgende grenser:

Ved Branden Steinbrudd planlegges det en uttaksmengde på ca. 10.000 m3 per driftsår, noe som
medfører at boring, sprenging og knusing av masser vil skje over en begrenset tidsperiode av året.
Iht. forurensingsforskriften § 30-8 er støy fra sprenginger unntatt fra bestemmelsene i §30-7.
Sprengninger skal bare skje i tidsrommet mandag til fredag kl. 07.00 – 16.00. Naboer skal være varslet
om når sprengninger skal finne sted.
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6.11 Luftforurensning
Iht. forurensingsforskriften § 30-5 skal utslipp av steinstøv/støv/partikler fra totalaktiviteten fra
virksomheten ikke medføre at mengde nedfallstøv overstiger 5g/m2 i løpet av 30 dager. Dette gjelder
mineralsk andel målt ved nærmeste nabo, eller annen nabo som eventuelt blir mer utsatt.
Som vist i tabell 6.10.1 ligger det noe spredt bebyggelse innenfor en radius på 500m fra steinbruddet,
nærmeste nabo ligger ca. 180m fra bruddkanten. Om det oppstår støvproblemer ved disse boligene på
grunn av driften av bruddet vil støvmålinger foretas, og eventuelle støvreduserende tiltak iverksettes.

6.12 Energibehov – energibruk
Utbyggingen representerer ikke spesielle utfordringer med hensyn til energibehov.

6.13 Teknisk infrastruktur
Dagbruddet vil driftes fra to pallhøyder på kote 240 og kote 255, og det legges opp til en etappevis
utvinning av ressursene. Ved avslutning av en etappe vil området avrettes og benyttes som
driftsområde ved neste uttaksetappe, eller alternativt som lager eller mottaksdeponi i de områdene hvor
dette tillates.
De avrettede områdene anlegges med fall for å sikre avrenning av overvann mot fangdam som
anlegges på egnet plassering i overgangssonen mellom steinbruddet og Fv30. Fangdam skal
fortrinnsvis anlegges innenfor område BKB, men kan etter avtale med Statens vegvesen anlegges
nærmere Fv30 på område avsatt til vegetasjonsskjerm om dette viser seg hensiktsmessig.

Figur 6.13.1: Prinsippskisse for utforming av fangdam med sedimentasjonsbasseng og våtmarksfilter.

Figur 6.13.2: Prinsippskisse for utforming av fangdam med sedimentasjonsbasseng, fordrøyningsvolum og våtmarksfilter.

Fangdam med sedimentasjonsbasseng og våtmarksfilter anbefales anlagt større enn 0,1% av
nedbørsfeltets utstrekning. Steinbruddets areal er ca. 50.000 m2, og fangdam bør derfor minimum være
50 m2. Det skal kunne foretas prøvetaking av utslippsvannet fra fangdammen, og vannføring for 200års flom skal benyttes ved dimensjonering.
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Fra fangdam vil overvann fra Branden Steinbrudd legges i åpen grøft nord for Fv30 frem til bekk, og
videre i bekk frem til utslipp i Gaula som vist i figur 6.13.3.

Figur 6.13.3: Utslipp av overvann fra Branden Steinbrudd.

Dagens grøft langs Fv30 leder overvann fra skråningen nord for fylkesvegen frem til bekk som krysser
vegen i rør vest for planområdet.

Figur 6.13.4: Viser dagens grøft nord for Fv30 sett fra avkjørsel
til Branden Steinbrudd. Sett mot vest.

Figur 6.13.5: Viser dagens grøft nord for Fv30 sett fra krysningspunkt for bekk gjennom fylkesvegen. Sett mot Øst.
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Gjennom Fv30 er bekken lagt i rør, før den går åpent ned skråningen mot jernbanen. Under jernbanen
går bekken gjennom en kulvert av stein, før den igjen går åpent ut i Gaula.

Figur 6.13.7: Viser gitterrist i bekk på nord side av
jernbanelinjen. Bekk kommer ut i bilde under.

Figur 6.13.6: Viser bekk i skråning mellom jernbanen og Fv30.

Figur 6.13.8: Viser kulvert for bekk gjennom jernbanelinjen sett
fra Sør. Videre går bekken åpent mot Gaula.

6.14 Sprengningsarbeider
Drift av dagbruddet inkluderer bergsprengningsarbeider, og kravene angitt i forskrift for håndtering av
eksplosjonsfarlig stoff (eksplosivforskriften) skal legges til grunn for alt sprengningsarbeid.
Ved Branden Steinbrudd vil bergsprengningsarbeidet bli gjennomført av eksternt foretak som er
godkjent for denne typen oppgaver. Før hver sprengning skal det utarbeides skriftlige sprengnings- og
salveplaner, samt plan for informasjon og varsling til berørte parter. Planene skal være basert på
risikoanalyser, og være integrert i driftsselskapets overordnede planer. Ved planlegging og
risikovurdering av hver sprengning er det spesielt viktig å vurdere farepotensialet sprengningen
medfører for Fv30 og Rørosbanen.
Det vil i hovedsak gjennomføres fri sprengning uten overdekning ved uttak av fjellmasser, hvor det i
størst mulig grad skal tilstrebes en uttaksretning langsetter bruddet og ikke i retning mot fylkesveg og
jernbane. Hvis risikovurderingen av sprengningsarbeidet viser at fri sprengning uten overdekning
medfører fare for Fv30 og Rørosbanen, skal sprengningen tildekkes på hensiktsmessig måte.
Ved sprengningsarbeid i bruddet skal det være personell fra Jernbaneverket tilstede for å påse at
sprengningsarbeidet går som planlagt. Sprengningsarbeidet skal tilpasses Rørosbanens driftstider, og
jernbanestrekningen ved Branden Steinbrudd skal inspiseres visuelt etter hver gjennomførte
sprengning.
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SINTEF Byggforsk v/Stein Olav Christensen har befart skråningen mellom Fv30 og jernbanen, og har
ut fra en geoteknisk vurdering konkludert med at det ikke er grunn til å tro at løsmasser eller blokker i
skråningen mellom veg og jernbane skal løsne på grunn av rystelser i grunnen ved sprengning.
Det planlegges ikke permanent oppbevaring av sprengstoff på området. Flytting av eksplosiv vare
til/fra sprengingssted skal skje på planlagt og trygg måte, og midlertidig plassering og flytting av
eksplosiv vare foretas etter utført risikoanalyse. Eksplosiver skal som hovedregel ikke flyttes frem til
sprengningsstedet før lading starter, men hvis forholdene ligger til rette for det kan eksplosiver være
plassert midlertidig ved sprengningsstedet i maksimalt 12 timer. Det skal da påses at eksplosivene
plasseres trygt, enten under kontinuerlig vakthold, eller forsvarlig innelåst på egnet sted.
Plasseringssted skal være sikkert, tydelig merket, ryddig, oversiktlig og fritt for tennkilder og brennbart
materiale. Tennere og sprengstoff skal være plassert i sikker avstand fra hverandre, og overskytende
eksplosiver skal flyttes bort fra sprengningsstedet før salva avfyres.
All transport av eksplosiver til/fra sprengningssted skal skje iht. krav gitt i landtransportforskriften og
ADR/RID. Det vil benyttes godkjente transportforetak ved transport av sprengstoff.

6.15 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Tiltaket medfører ingen negative økonomiske konsekvenser, men vil bidra til å sikre arbeidsplasser og
skatteinntekter for kommunen.

6.16 Konsekvenser for næringsinteresser
Det er i dag ca. 30km fra planområdet til nærmeste godkjente steinbrudd ved Reitan i sørøstlig retning,
og ca. 30km i nordvestlig retning til nærmeste brudd ved Rognes. Dette er avstander som innebærer
større fraktkostnader ved salg av råvarer, og lokal tilgang til råvarene er derfor viktig for entreprenører
i området.

6.17 Interessemotsetninger
Det er ikke avdekket tungtveiende interessemotsetninger.
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6.18 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)
Det er gjennomført ROS-analyse som er dekkende for planforslaget i tråd med veileder fra direktoratet
for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb), Samfunnssikkerhet i arealplanlegging.
Risikomatrise er lagt til grunn for risiko- og sårbarhetsvurderingene:
Sannsynlighet:
Svært
sannsynlig
Meget
sannsynlig
Sannsynlig
Mindre
sannsynlig
Lite
sannsynlig

25

5

10

15

20

4

8

12

16

20

3

6

9

12

15

2

4

6

8

10

1

2

3

4

5

Ufarlig

En viss fare

Kritisk

Farlig

Katastrofalt

Grønn: liten risiko, som
regel ikke nødvendig med
risikoreduserende tiltak så
lege lov og forskrift er
oppfylt.
Gul: middels risiko, risikoreduserende tiltak må
vurderes
Rød: høy risiko, vil som
regel kreve strakstiltak

Konsekvenser
Definisjon av matrisens verdier:
Sannsynlighet:

Konsekvenser:

Svært sannsynlig

Skjer ukentlig / forhold som er
kontinuerlig tilstede i området

Ufarlig

Ingen personer eller
miljøskader / enkelte tilfeller
av misnøye

Meget sannsynlig

Skjer månedlig / forhold som
opptrer i lengre perioder, flere
måneder

En viss fare

Få/små person- eller
miljøskader / belastende
forhold for enkeltpersoner

Sannsynlig

Kjenner til tilfeller med kortere
varighet

Kritisk

Kan føre til alvorlige
personskader / belastende
forhold for en gruppe personer

Mindre sannsynlig

Kjenner 1 tilfelle i løpet av en
10-års periode

Farlig

Person- eller miljøskader og
kritiske situasjoner
(behandlingskrevende)

Lite sannsynlig

Kjenner ingen tilfeller, men
kan ha hørt om tilsvarende i
andre områder.

Katastrofalt

Personskade som medfører
død eller varige men, mange
skadede, langvarige
miljøskader
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Til grunn for temavalg i ROS-analysen ligger Fylkesmannens sjekkliste og planens
konsekvensvurdering kap. 6. Analysen omfatter vurdering av risiko og sårbarhet for både menneske,
miljø og materiell. Følgende risiko er avdekket, og følgende avbøtende tiltak foreslås:
Konsekvens:

Sluttrisiko:

Endring av naturlige
vannveger og fjerning
av permeable flater
kan gi raskere
avrenning og
problemer i
lavereliggende
områder.

Avbøtende titak:

Sannsynlighet:

Flom i lavereliggende
områder.

Bruddvegger vil
medføre fare for
mennesker og dyr
som ferdes i
randsonen av
bruddet.

Samlet risiko:

Nærområde:
Terrengformasjoner
som utgjør spesiell
fare (stup etc.)

Dagbruddet vil få
bruddkanter hvor det
kan være fare for
steinsprang som følge
av frostsprengning
eller ved rystelser på
grunn av arbeid i
andre deler av
bruddet. Kan treffe
personell som
arbeider i bruddet.

Konsekvens:

Naturgitte forhold:
Snø-, jord-,
steinskred eller større
fjellskred.

Risiko:

Sannsynlighet:

Tema:

2

2

4

1

4

4

2

2

4

2

2

4

Bruddveggen i dagbruddet
skal avsluttes med stabil
veggvinkel og tilstrekkelig
med sikringshyller.
3

3

3

4

4

2

12

12

6

Avsluttende
sprengningsarbeid mot
bruddkant utføres på
forsiktig måte
(kontursprengning).

Det skal oppføres gjerder
som sikrer at
uvedkommende ikke ferdes
ved bruddkant.

Det er foretatt beregninger
som viser at avrenningen
ikke endres som en følge av
tiltaket. Den endingen i
overflatetype som planen
legger opp til kompenseres
av at helningsvinkelen for
feltet reduseres fra ca. 25%
til 2,5%.
Dette forutsetter at det ikke
anlegges overvannsledninger
på området for transport av
overvann til bekk.

Steinslyng til veg og
jernbane ved
sprengning.

Ved sprengning uten
overdekning kan det
oppstå situasjoner
hvor stein slynges ut i
veg- eller jernbane.

Før hver sprengning skal det
utarbeides skriftlige
sprengnings- og salveplaner
basert på risikoanalyser.
3

4

12
Hvis risikovurderingen av
sprengningsarbeidet viser at
fri sprengning uten
overdekning medfører fare
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for Fv30 og Rørosbanen,
skal sprengningen tildekkes
på hensiktsmessig måte.

Brann/Ulykkesberedskap:
Mangelfull
Det er ikke tenkt
slukkevannskapasitet. innlagt vann ved
steinbruddet som kan
benyttes for
slukkearbeider.
Transport av farlig
gods.

3

9

Eksplosivene som
benyttes ved
sprengning i bruddet
må fraktes over
offentlig vegnett.
Det kan oppstår
situasjoner med fare
for liv og helse ved
ulykker som
innebærer kjøretøy
lastet med farlig
gods.

Sprengningsarbeider.

3

3

5

15

Drift av dagbrudd
innebærer omfattende
sprengningsarbeid.
Bruk av ukvalifisert
personell i
sprengningsarbeidet
kan resultere i
sprengningsulykker
med store
konsekvenser for
menneskers liv og
helse.

Det skal medtas slukkeutstyr
som eksempelvis
pulverapparat ved arbeid i
bruddet.

Driftsansvarlig selskap ved
steinbruddet plikter å påse at
all transport av farlig gods til
og fra bruddet gjennomføres
i tråd med kravene i
landtransportforskriften og
ADR/RID.

2

2

4

1

5

5

1

5

5

Driftsansvarlig selskap ved
steinbruddet plikter å påse at
den virksomheten som
utfører sprengningsarbeidet
ivaretar kravene iht.
eksplosjonsforskriften
§ 11-5. Driftsselskapet må
kunne dokumentere
ivaretakelsen av denne
plikten.
3

5

15

Dersom driftsselskapet som
får utført sprengningsarbeider gir føringer for
hvordan arbeidet skal
utføres, skal selskapet
dokumentere tilstrekkelig
kompetanse til å vurdere om
føringene ivaretar kravene til
en sikkerhetsmessig
forsvarlig gjennomføring av
sprengningsarbeidet.

6.17 Avveining av virkninger
Med grunnlag i de vurderinger som er gjort foran er summen av fordelene som følger av den planlagte
utbyggingen og reguleringen klart større enn ulempene.
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7.0

Innkomne merknader/innspill

7.1

Merknader under melding om planoppstart

Statens Vegvesen, brev 19.02.2015
Statens vegvesen viser til at adkomst til planområdet er plassert ca. 70m vest for opprinnelig omsøkte
avkjørsel, men mener dagens plassering er bedre enn omsøkte. Viser til at siktforhold må undersøkes
nærmere.
Tiltakshavers merknader:
• Krav til opparbeidelse av tilstrekkelige siktforhold er inntatt i rekkefølgebestemmelsene.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, brev 17.02.2015
Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt melding om igangsatt reguleringsplan, og har
følgende foreløpige vurderinger av planen:
Forhold til overordnet plan
Fylkesmannen viser til at reguleringsplanen ikke er i samsvar med overordnet plan (kommuneplanens
arealdel 2010 – 2022) hvor arealet er vist som LNF-område.
Miljøvern
Viser til forurensningsforskriftens kapittel 30 som omfatter stasjonære og midlertidige/mobile
knusverk samt siktestasjoner som produserer pukk, grus, sand og singel. Lov og forskrift krever en
vurdering av de forurensningsmessige konsekvensene av tiltaket, og dette må synliggjøres i
planbeskrivelsen som vil sette krav til drift av steinbruddet. Positivt at dette er omtalt i melding
planoppstart.
Støy
Henvises til retningslinje for behandling av støy: T-1442/2012
Dersom pukkverket ligger nærmere støyfølsom bebyggelse enn 200m skal det gjøres støyberegninger
for den planlagte driften. Om nødvendig må det gjennomføres avbøtende tiltak som sikrer at
tilgrensende bebyggelse ikke blir utsatt for støynivåer som overstiger grenseverdiene i T-1442/2012 og
forurensningsforskriften. Eventuelle støyreduserende tiltak må tas inn i reguleringsplanen.
Støv
Masseuttak som etableres nærmere naboer enn 500m skal etter forurensningsforskriften §§ 30-4, 30-5
og 30-9a gjennomføre støvnedfallsmålinger og iverksette støvdempende tiltak. Eksempelvis vanning
av bruddområdet, utstyr og maskiner. .
Forurensning i grunnen
Det skal stilles krav i reguleringsplanen som sikrer at eventuelle utslipp av drivstoff, smøreoljerm
kjemikalier o.l kan forhindres, eller hvilke avbøtende tiltak som kan iverksettes for å stoppe utslipp.
Vassdrag
Planområdet ligger nært Gaula som er et varig verna vassdrag, og det må redegjøres for hvilke
konsekvenser en utvidelse av masseuttaket vil ha for Gaula i form av avrenning fra driften, og
tilslamming eller tilføring av partikler til vassdraget som kan skade fisk. Avbøtende tiltak eller
overvåkning av vannkvalitet i Gaula skal bestemmes gjennom reguleringsplanen.
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Deponering av toppmasser
Fylkesmannen ber om at det gjøres rede for hvor mengden toppmasser som vil bli fjernet ved utvidelse
av bruddområdet, og hvor disse massene vil bli lagret i driftstiden. Det bør avsettes et område innenfor
planen hvor disse massene kan mellomlagres frem til revegetering etter endt uttak.
Landskap
Utover allerede omtalt stedlig vegetasjonsskjerm bør det vurderes om det er behov for fysisk
opparbeidelse av vegetasjonsskjerm for å skjerme bruddområdet ytterligere. Etablering av avbøtende
tiltak må sikres i planen gjennom rekkefølgebestemmelser.
Etterbruk må beskrives i hovedprinsipp, om det gjelder videre deponiområde eller om området skal
revegeteres og istandsettes.
Naturmangfoldloven
Fylkesmannen oppfordrer til å synliggjøre vurderinger etter naturmangfoldloven i planbeskrivelsen
eller saksframlegget som følger med planen når den sendes til offentlig ettersyn. (Naturmangfoldloven
§§ 8-12)
Forholdet til annet lovverk
Alle masseuttak som omfatter stasjonære eller midlertidige/mobile knusverk eller siktestasjoner er
meldepliktige etter forurensningslovens kapittel 30, § 30-11. Melding om oppstart av driften skal
sendes Fylkesmannen i god tid før virksomheten starter opp.
Samfunnssikkerhet
Det forutsettes at det foretas en risiko- og sårbarhetsanalyse i tråd med pbl. § 4-3. ROS-analysen skal
legges ved i saken og synliggjøres i forslaget til reguleringsplan, og avdekket risiko skal møtes med
tiltak som hjemles i planbestemmelsene eller gjøres juridisk gjeldende på andre måter.
Landbruk og bygdeutvikling
Ingen merknad.
Universell utforming
Sør-Trøndelag fylkeskommune er gitt ansvar for å uttale seg om universell utforming i plansaker.
Tiltakshavers merknader:
• Kommunen har som lokal planmyndighet – og med flertall i utvalg for næring, plan og miljø –
behandlet søknad om planoppstart og gitt godkjennelse for oppstart av planarbeid til tross for
at planen ikke samsvarer med overordnet kommuneplan. Kommunen signaliserer ovenfor
tiltakshaver at de ønsker å stå ved denne beslutningen.
• Forurensningsforskriftens Kap. 30 – Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og
singel – legges til grunn for utforming av bestemmelser knyttet til miljøvern, støy, støv,
forurensning i grunnen og utslipp av vann til nærmeste resipient. Retningslinjer som
omhandler disse temaene vil også bli lagt til grunn for beskrivelse og bestemmelser. Nærmere
vurdering av hvert enkelt tema er gjort i planbeskrivelsen kap. 6.
• Stedlige toppmasser vil bli benyttet til anleggelse av vegetasjonsskjerm hvor dette finnes
nødvendig for å skjerming av aktivitetene i bruddet ift. naboer. Mengde og størrelse på
vegetasjonsskjerm fastsettes i driftsplan. Overskuddsmasser lagres innenfor område BKB.
• Det er i rekkefølgebestemmelser stilt krav om prøvetaking og journalføring av vannkvaliteten i
Gaula.
• Jf. melding planoppstart vil ROS-analyse for reguleringsplanen bli utført i tråd med pbl.
§ 4-3. Områder med fare, risiko eller sårbarhet vil bli avmerket i planen som hensynssone, jf.
§ 12-6.
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Fylkeskommunen i Sør-Trøndelag, brev 29.01.2015
Planområdet ligger nært Gaula som er et verna vassdrag i Gaulavassdraget vannområde. Område for
steinbrudd/masseuttak er avvirket. Avstanden mellom steinbruddet og elva vil på det nærmeste bli ca
70 meter. Mellom planområdet og elva går fv 30 og Rørosbanen.
Vannforskriften og miljømål
Tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at
vannforekomstene skal ha god økologisk og god kjemisk tilstand. Det er svært viktig å sikre at
virksomheten i planområdet ikke vil gi negative konsekvenser i form av avrenning fra masseuttak og
massedeponi, også ved store nedbørsmengder.
Ut fra en ekspertvurdering er miljøtilstanden for Gaula på strekningen ved planområdet God, og for å
opprettholde vannforskriftens miljømål om god økologisk og god kjemisk tilstand kan en ikke senke
dagens miljøtilstand i Gaula utenfor og nedstrøms området. Planbeskrivelsen må beskrive hvordan
steinbruddet skal utformes og drives slik at miljøtilstanden i elva ikke forringes.
Tiltak som medfører konsekvenser for vannkvaliteten i Gaula kan medføre innsigelse fra SørTrøndelag fylkeskommune.
Allmenhetens bruk av området (friluftsinteresser) må tas inn planbeskrivelsen.
Kulturminner/arkeologi
Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner innen området. Det vurderers til å være relativt
liten risiko for at planen vil komme i konflikt med slike.
Vi minner om den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven. Dersom en under
opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet kulturminne), må en stanse arbeidet
og varsle fylkeskommunen.
Tiltakshavers merknader:
• Ved utarbeidelse av reguleringsplan legges forurensningsforskriftens Kap. 30 § 30-6 til grunn
for vurderinger av utslipp til vann. Det er stilt rekkefølgebestemmelser som sikrer prøvetaking
og journalføring av vannkvaliteten i Gaula over en tidsperiode på 1 år etter at bruddet er satt
i drift.
• Den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven inntas i planbestemmelsene som
eget punkt under § 2 fellesbestemmelser.
Sametinget, brev 16.01.2015
Kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner innenfor planområdet.
Minner om det generelle aktsomhetsansvaret, og henviser til at dette bør fastsettes i
reguleringsplanbestemmelsene.
Tiltakshavers merknader:
• Den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven inntas i planbestemmelsene som
eget punkt under § 2 fellesbestemmelser.
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Direktoratet for mineralforvaltning, brev 25.02.2015
DMF vil minne om at det ofte kan være en del støvproblematikk knyttet til steinbrudd og dette er
derfor et forhold det må redegjøres for. DMF vil for øvrig minne om at støv, støy og
avrenningsproblematikk er forhold som kommer inn under forurensningsforskriftens kapittel 30.
Refererer til meldeplikt til Fylkesmannen før oppstart.
DMF savner redegjørelse for ressursenes egenskaper og om markedssituasjonen for denne typen
mineralressurs i tillegg til omtalt samfunnsnytte og massetype.
Da reguleringsplanen legger føringer for arealbruken i området og vil danne grunnlaget for utarbeidelse
av driftsplan og konsesjonsvilkår, bør det tilstrebes etablert vegetasjonsskjerm om nødvendig for å
skjerme selve uttaksområdet. Det må også settes av tilstrekkelig areal for sikring av uttaksområdet, ved
eksempelvis bratte skrenter.
DMF gjør oppmerksom på at tiltaket kommer inn under §3 i mineralloven og er konsesjonspliktig etter
§ 43 i nevnte lov.
Tiltakshavers merknader:
• For støv, støy og avrenningsproblematikk, se tiltakshavers merknad til fylkesmannen.
• Ressursenes egenskaper og markedssituasjon er redegjort for i kap. 4.2
NVE, brev 19.02.2015
NVE er meget positive til at en i oppstartsvarsel viser at en er bevisst på og skal vurdere tema knyttet
til Gaula, rasfare og avrenning fra Steinbruddet. Gjør oppmerksom på faren for lokale skrenter/stup
med fare for steinsprang som ikke vises i tilgjengelige kart (http://atlas.nve.no)
Jernbaneverket, brev 19.02.2015
Har ingen merknader knyttet til byggegrense eller nærføring og kryssing av jernbanen, men gjør
oppmerksom på at alle tiltak nær Rørosbanen må ta hensyn til mulig fremtidig elektrifisering.
ROS-analyse
I forbindelse med ROS-analysen som skal gjennomføres, ber Jernbaneverket om at det settes økt fokus
på problematikken rundt setninger i grunnen og store nedbørsmengder og flomproblemer.
Jernbaneverket har følgene innspill til planen:
-

Forutsetter at utvidelse av steinbruddet ikke vil medføre økt risiko for at banen må stenges
i kortere eller lengre tid.

-

Før sprengningsarbeid utføres må Jernbaneverket varsles, samt vurderes om sikkerhetsvakt
må være tilstede.

-

Ovenfor jernbanen ligger det ei bratt skråning med ustabile steinblokker, og det har her
tidligere vært stabilitetsproblemer som kan bli forsterket ved rystelser fra sprengning.
Ønsker fagkyndig vurdering av om det planlagte tiltaket vil kunne føre til økt fare for
setninger/skred mot jernbanen.

-

Ønsker fagkyndig vurdering på om tiltaket vil kunne gi endrede dreneringsveier for
overvann som kan gi flom-, erosjons- og isproblemer for jernbanen.

-

Funn fra ROS-analysen forutsettes lagt til grunn ved utforming av planbestemmelser og
hensynssoner tilhørende reguleringsplanen.
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Tiltakshavers merknader:
• Det er gjennomført en geoteknisk vurdering av skråningen mellom Fv30 og jernbanen som
konkluderer med at det ikke er grunn til å anta at løsmasser eller steinblokker vil kunne løsne
og rase ned på jernbanelinja på grunn av sprengningsarbeider i bruddet.
• Vann vil bli ledet kontrollert bort fra bruddet, og det vil derfor ikke være fare for erosjon som
medfører undergraving av steinblokker.

Villreinnemda i Forolhogna v/Tom Hjemsæteren, e-post 20.02.2015
Ingen merknad.

Gaulanett v/Leif Braa, e-post 16.01.2015
Ingen merknad.

7.2

Merknader under offentlig høring

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, brev 15.03.2016
Fylkesmannen er gitt ansvar for samordning av statlige uttalelser til plansaker, og har i denne saken
mottatt uttalelser fra følgende fagmyndigheter:
•
•
•
•

Statens vegvesen (SVV)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Mattilsynet
Jernbaneverket (JBV)

Det fremmes følgende vilkår for egengodkjenning til reguleringsplanen:
Fylkesmannen
1. Det må redegjøres for rutiner for deponering av masser i steinbruddet og det må innarbeides en
bestemmelse som sikrer at det kun er rene masser som tilføres, jf. forurensningsforskriften § 7.
2. Det må settes krav til sedimentasjonsbasseng før drift. Kravet må innarbeides i bestemmelsene
til planen og utredes i planbeskrivelsen, jf. vannforskriften § 4, forurensningsforskriften § 7 og
laks- og innlandsfiskeloven § 7.
Jernbaneverket
3. I henhold til plan- og bygningslovens §§ 4-3, 3-1 og jernbanelovens § 10 så må det
dokumenteres at tiltaket ikke medfører forverrede forhold for jernbanen og jernbanens
drenering og stabilitet.
• Det må foreligge en faglig vassdragsteknisk dokumentasjon som viser at flomtopper/erosjon
ikke øker ved jernbaneverkets stikkrenne som følge av tiltaket verken i anleggsfasen eller ved
permanent drift.
• Evt. nødvendige risikoreduserende tiltak for å unngå høyere flomtopper/erosjon mot jernbanen
forutsettes beskrevet og gjennomført før igangsetting av tiltaket.
• Sikkerhetsrutiner i forkant av og etter sprengning må avklares med jernbaneverket og inntas i
reguleringsbestemmelsene.
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Statens vegvesen
4. § 2, avsnitt om sprengningsarbeider, må tas ut av planen og det må redegjøres for at det skal
være mulig å drive anlegget uten at fylkesveg 30 må stenges.
5. Det må tas inn en bestemmelse som sikrer at kjøretøy som blir benyttet til transport av masser
fra fjelluttaket blir vasket, og lasten tildekket, slik det ikke oppstår støvflukt og tilsmussing ved
transport.
6. Det må tas inn en bestemmelse som sikrer nødvendig vask av vegnettet som brukes, spesielt
nært anlegget der problemet blir størst.
Kommunens merknader:
1. Mottaksdeponi for rene masser er beskrevet i planbeskrivelsens pkt. 5.3, og det er inntatt en
bestemmelse som sikrer at kun rene masser tillates tilført deponiet. Se planbestemmelsene pkt.
3.1.5.
2. Fangdam med sedimentasjonsbasseng og våtmarksfilter er beskrevet i planbeskrivelsen pkt.
6.13, og det er inntatt en bestemmelse som sikrer opparbeidelse. Se planbestemmelsene pkt.
3.1.4.
3. Avrenningen fra Branden Steinbrudd er vurdert av IKON Arkitekt og Ingeniør AS og fremlagt
for Jernbaneverket i brev dat. 08.11.2016. Vurderingen konkluderer med at avrenningen mot
Gaula ikke vil endres som følge av tiltaket. Sikkerhetsrutiner ifm. sprengningsarbeid er
beskrevet i planbeskrivelsen kap. 6.14 og inntatt i planens fellesbestemmelser.
4. § 2, avsnitt om sprengningsarbeider, er tatt ut av planbestemmelsene. Det er i
fellesbestemmelsenes punkt om sprengningsarbeid stilt som krav at Fv30 til enhver til skal
holdes åpen for trafikk.
5. Det er i bestemmelsene pkt. 4.1.2 tatt inn at kjøretøy som benyttes ved massetransport ved
behov skal være vasket og tildekket før utkjøring på Fv30.
6. Det er i bestemmelsene pkt. 4.1.2 tatt inn at driftsselskap er ansvarlig for at Fv30 vaskes om
det skulle oppstå tilsmussing av vegbanen som en følge av driften i bruddet.
Det fremmes følgende faglige råd til reguleringsplanen:

Fylkesmannen
1. Det bør gjøres en risikovurdering av transport og oppbevaring av sprengstoff, samt at
bestemmelsene bør inkludere tiltak som skal sikre trygg oppbevaring.
Statens vegvesen
2. Fylkesveg 30 i Midtre Gauldal kommune er klassifisert med bruksklasse 10.
Bruksklassen angir største tillatte aksellast og last fra akselkombinasjoner. Maksimal
totallast på fylkesveg 30 er 50 tonn. Det er viktig at kjøretøy til og fra anlegget
forholder seg til dette og at brukslasten ikke overskrider det som tillates på det
offentlige vegnettet.
3. Statens vegvesen anbefaler at de deler av området o_SKV1 som ikke skal opparbeides
som følge av reguleringsplanen, tas ut av plankartet.
4. Vi anbefaler at §§ 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 og 4.2 tas ut da vi mener disse er unødvendige.
5. Det bør avsettes et eget område innenfor anlegget for vask av transportkjøretøy før
disse kjører ut på det offentlige vegnettet.
Kommunens merknader:
1. Temaene transport av farlig godt og sprengningsarbeider er inntatt i planbeskrivelsens ROSanalyse.
2. Se planbeskrivelsen pkt. 6.8 for vurdering av trafikkforhold.
3. Deler av o_SKV1 som ikke skal opparbeides er uttatt fra plan.
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4. Planbestemmelser §§ 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 og 4.2 er fjernet.
5. Det avsettes ikke eget område til vasking av kjøretøy i reguleringsplanen. Denne typen
detaljert beskrivelse av arealbruk passer inn i steinbruddets driftsplan.
Sør-Trøndelag Fylkeskommune, brev 17.03.2016
Sør-Trøndelag Fylkeskommune viser til Statens Vegvesen sin uttalelse til planforslaget, og setter
følgende vilkår for egengodkjenning:
1. Punktet om at Fv30 skal sperres ved sprengningsarbeid i steinbruddet må tas ut av planen,
2. Det må redegjøres for at det skal være mulig å drive anlegget uten fare for at stein slynges ut i
veg eller jernbane, slik at Fv30 må stenges.
Kommunens merknader:
1. Se kommunens merknad til Fylkesmannens innsigelser, merknad nr. 4.
2. Det legges generelt opp til fri sprengning uten overdekning ved driften av dagbruddet, men
dette må vurderes av bergsprengningsansvarlig ved det enkelte tilfellet. Om risikonivået ved fri
sprengning er for stor, vil det være behov for eksempelvis overdekning av sprengningssted for
å unngå steinslyng.

NVE, brev 04.03.2016
NVE har følgende kommentarer til planforslaget:
1.

2.

Det er positivt at det er inntatt krav om overvåkning av økologisk tilstand i Gaula i forslaget til
rekkefølgebestemmelser til planen. Dette vil bidra til å oppfylle kravene i EUs vannforskrift.
Sintef Byggforsk har utarbeidet en geoteknisk vurdering av 08.07.2015. Dette notatet
konkluderer med at tiltaket ikke medfører økt fare for skred eller steinsprang. Konklusjonene i
notatet synes rimelige.

På bakgrunn av ovennevnte har vi ingen kommentar eller innvendinger mot planforslaget.
Direktoratet for mineralforvaltning, brev 01.04.2016
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har følgende faglige
tilrådning til planarbeidet:
Veggvinkelen ved avslutning i fast fjell bør være maksimalt 50-52 grader. Hvis de geotekniske
forholdene tilsier det, er vanlig pallhøyde og hyllebredde henholdsvis 15m og 12m. Detaljene i
avsnittet ”revegetering” under §2 i reguleringsbestemmelsene, gir tiltakshaver begrensede muligheter
til eventuelle nødvendige tilpasninger av driftsmetode på grunn av uforutsette geotekniske forhold.
DMF anbefaler at detaljene om bruddveggene i avsnitt Revegetering under §2 i
reguleringsbestemmelsene gjøres veiledende.
Kommunens merknader:
• Fellesbestemmelsenes punkt om revegetering er endret iht. merknad.
Mattilsynet, brev 07.03.2016
Mottatte reguleringsplan for Branden Steinbrudd kommer ikke i direkte konflikt med kjente
drikkevannskilder eller tilsigsområder/nedbørsfelt, men mattilsynet kan ikke se at vannforsyningen til
bebyggelsen i nærheten av planområdet er omtalt.
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Planfaglige krav:
1. Det må kartlegges om det eksisterer drikkevannskilder til bebyggelsen i nærheten av
planområdet. Tiltakets påvirkning på eventuelle vannkilder må i så fall vurderes. Særlig gjelder
dette risikoen for svekkelse av grunnvannets beskyttelse samt risiko for tilførsel av
helseskadelige stoffer.
2. Det må sikres at revegetering av området gjøres med tilstrekkelig rene masser som er egnet for
jorbruksareal.
Kommunens merknader:
• Alle naboer har vannforsyning fra ca. 70 høydemeter ovenfor sine boliger, noe som medfører
at ingen av disse vil påvirkes av tiltaket.
Sametinget, brev 08.03.2016
Kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner innenfor planområdet,
Sametinget har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til planforslaget.
Minner for øvrig om det generelle aktsomhetsansvaret. Dette bør fremgå av reguleringsbestemmelsene
og forselår følgende tekst:
Kulturminner og aktsomhetsansvar
Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken komme frem gjenstander eller andre spor som viser
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses om melding sendes Sametinget og fylkeskommunen
omgående, jf. lov 9. Juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene
forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.
Sametinget minner forøvrig om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i
følge lov 9. Juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan blant
annet være bygninger, hustufter, gammetufter (sirkulære flater, ofte med steinsatt ildsted og voll
omkring), teltboplasser (synlige som et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst,
fiske, reindrift, eller husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne
oppregningen er på ingen måte uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av
kulturminnevernet. Det er ikke tillat og skade eller skjemme et freda kulturminne, eller sikringssonen
på 5m rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6.
Kommunens merknader:
• Fellesbestemmelse vedrørende kulturminner er endret iht. merknad.

Dato:
17.11.2016
Marius Iversen
Planlegger
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DETALJREGULERING FOR BRANDEN STEINBRUDD
PLANID 16482015001
Planbestemmelser

Kunngjøring av planoppstart:
Behandling 1. Gang i NPM – utvalg:
Offentlig ettersyn og høring:

09.01.2015
15.02.2016
18.02.2016 – 31.03.2016

Bestemmelsene er sammen med arealplankart juridisk bindende for framtidig arealbruk.

1. GENERELLE BESTEMMELSER
Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart sist rev. 17.11.16.
Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for permanent drift av Branden Steinbrudd, og med formål
om tilbakeføring til LNF(R) - formål.
Planområdet er i henhold til plan- og bygningslovens § 12-5 og 12-6 inndelt i følgende
reguleringsformål:
PBL § 12-5
nr. 1

Bebyggelse og anlegg
Steinbrudd og masseuttak
Industri/Lager

nr. 2

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Kjøreveg
Annen veggrunn - grøntareal

nr. 3

Grønnstruktur
Vegetasjonsskjerm

PBL § 12-6

Hensynssoner
Sikringssone (frisikt)

2. FELLESBESTEMMELSER
Støv:
I tørre perioder med mye støvflukt skal det gjennomføres støvdempende tiltak for å hindre støvulemper
for omgivelsene. Aktuelle tiltak kan være vanning eller kloring/kalking av uttaket og massene.
Forurensning:
Det tillates ikke utslipp til grunnen av miljøskadelige stoffer som drivstoff, smøreoljer, kjemikalier etc.
Olje, kjemikalier og andre forurensende stoffer skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende (i en
container e.l) og skal være sikret for å hindre avrenning og forurensning til grunnen. Det skal etableres
rutiner og tiltak som hindrer forurensning til grunnen.

57

Støy:
Støy fra området skal ikke overstige krav i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012, Pkt.
3.2 tabell 3. Tabellen gjengir støykrav iht. forurensingsforskriften § 30-7.
Støykilde

Støynivå på uteoppholdsareal og utenfor
vinduer til rom med
støyfølsom bruksformål

Øvrig industri,

Uten impulslyd:
Lden 55dB og Levening 50dB
Med impulslyd:
Lden 50dB og Levening 45dB

Støynivå utenfor
soverom, natt
kl.23–07

Lnight 45dB
LAFmax 60dB

Støynivå på uteoppholdsareal og
utenfor rom med
støyfølsom
bruksformål ,
lørdager

Støynivå på uteoppholdsareal og
utenfor rom med
støyfølsom
bruksformål, søn/helligdag

Uten impulslyd:
Lden 50dB
Med impulslyd:
Lden 45dB

Uten impulslyd:
Lden 45dB
Med impulslyd:
Lden 40dB

Nødvendig støyskjerming som sikrer at nabobebyggelsen får tilfredsstillende støyforhold iht. tabell
skal være ferdig etablert før knusing og produksjon av råvarer innenfor planområdet kan starte.
Drift tillates mandag – lørdag mellom kl. 07.00 og kl. 19.00. Sprengninger omfattes ikke av støykravet.
Sprengninger skal bare skje i tidsrommet mandag til fredag mellom kl. 07.00 og kl. 16.00. Naboer skal
være varslet om når sprengninger skal finne sted.
Vassdrag:
Det tillates ikke utslipp til Gaula eller sidebekker som kan reduser den økologiske eller kjemiske
tilstandsklassen til vassdragene. Utslipp av miljøgifter eller andre kjemiske stoffer er forbudt.
Utslipp av prosessvann uten miljø- eller helseskadelige stoffer/egenskaper tillates dersom
maksimalkonsentrasjon av faststoff/suspendert stoff (SS) i utslippspunktet er under 50 mg/l og dersom
utslippet ikke medfører nedslamming som kan medføre at tilstandsklassen til resipienten endres.
Utslipp skal overvåkes og journalføres med tanke på suspendert stoff. Prøveresultater må foreligge
innen ett år etter at steinbruddet er satt i drift. Dersom prøveresultatene viser at driften har negative
konsekvenser for fisk eller vannkvalitet skal avbøtende tiltak iverksettes umiddelbart. Se også
bestemmelse 3.1.4.
Sikringsgjerde:
I randsonen rundt uttaksområdet skal det skiltes og settes opp sikringsgjerde med min. høyde 1,2m for
å hindre ukontrollert adkomst av mennesker og dyr. Sikringsgjerde skal være etablert før uttak av
masser påstartes. Det tillates etappevis utbygging av sikringstiltak iht. til fremdrift beskrevet i
driftsplan.
Sprengningsarbeid:
Driftsansvarlig selskap ved steinbruddet plikter å påse at den virksomheten som utfører
sprengningsarbeidet ivaretar kravene i eksplosjonsforskriften § 11-5. Driftsselskapet må kunne
dokumentere ivaretakelsen av denne plikten.
All sprengning skal utføres av personell med sprengningsfaglig kompetanse, og det skal før hver
sprengning utarbeides skriftlige sprengnings- og salveplaner, samt plan for informasjon og varsling av
berørte parter. Planene skal være basert på risikoanalyser, og være integrert i driftsselskapets
overordnede planer. Sprengningsarbeid skal ikke medføre fare for Fv30 eller Rørosbanen. Hvis fare
påvises gjennom risikoanalyser skal det iverksettes tiltak som sikrer at veg og jernbane ikke påvirkes
av sprengningsarbeidet. Et aktuelt tiltak kan være tildekking av sprengningsområdet.
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Sprengningsarbeid skal tilpasses Rørosbanens driftstider, og jernbanestrekningen ved Branden
Steinbrudd skal inspiseres visuelt etter hver gjennomførte sprengning. Det skal være personell fra
Jernbaneverket tilstede ved sprengning for å påse at sprengningsarbeidet går som planlagt.
Fylkesveg 30 skal til enhver tid være åpen for trafikk.
Transport av farlig gods:
Driftsansvarlig selskap ved steinbruddet plikter å påse at all transport av farlig gods til og fra bruddet
gjennomføres i tråd med kravene i landtransportforskriften og ADR/RID.
Oppbevaring av sprengstoff:
Det skal ikke lagres sprengstoff i bruddet på permanent basis. Når forholdene ligger til rette for det kan
eksplosiver være plassert midlertidig ved sprengningsstedet i maksimalt 12 timer. Det skal da påses at
eksplosivene plasseres trygt, enten under kontinuerlig vakthold, eller forsvarlig innelåst på egnet sted.
Plasseringssted skal være sikkert, tydelig merket, ryddig, oversiktlig og fritt for tennkilder og brennbart
materiale. Tennere og sprengstoff skal være plassert i sikker avstand fra hverandre, og overskytende
eksplosiver skal flyttes bort fra sprengningsstedet før salva avfyres.
Revegetering:
Uttaksområdet skal revegeteres med rene masser etter endt uttak av fjellmasser. Avslutningen skal skje
etter egen avslutningsplan som skal ivareta og tilrettelegge for framtidig LNF(R) – formål.
Avslutningsplan skal følge søknad om driftskonsesjon og skal godkjennes av Direktoratet for
mineralforvaltning og kommunen.
Kulturminner og aktsomhetsansvar:
Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken komme frem gjenstander eller andre spor som viser
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og fylkeskommunen
omgående, jf. lov 9. Juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd.
Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet
i marken.

3. OMRÅDE TIL BEBYGGELSE OG ANLEGG (§ 12-5 nr. 1)
3.1

Steinbrudd og masseuttak (BSM)

3.1.1
Området skal benyttes som dagbrudd med bruddgrense som vist i plankart. Innenfor området tillates
det uttak av fjellmasser ved sprengning, samt knusing og sikting ved bruk av mobile
produksjonsanlegg. Det tillates lagring av ferdige produkter som grus og pukk innenfor området.
3.1.2
Drift skal foregå innenfor kl. 06.00 - kl. 19.00
3.1.3
Bunnkote for uttak: + 255m. (NN2000)
3.1.4
Før steinuttak og deponering av masser igangsettes, skal det etableres fangdam med sedimentasjonsbasseng og våtmarksfilter for rensing av sigevann og overflatevann fra dagbrudd/deponi. Det skal
etableres et våtmarksfilter med terskel som renser vannet. Bassenget og filteret skal dimensjoneres for
200-års flom, og fastsettes ut fra nedbørsfeltets utstrekning, samt vannkvaliteten i nedstrøms filter.
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Arealet skal sikres mot erosjon og det skal etableres en prøvetakingsstasjon for kontroll av vannet som
renner ut fra dagbruddet. Det kan bygges renseanlegg for å rense sigevannet fra dagbruddet.
3.1.5
All masse som kjøres inn til massedeponi skal tilfredsstille tilstandsklasse 1 (normalverdiene) angitt i
Klif – veileder TA – 2553/2009 Tilstandsklasse for forurenset grunn. Grenseverdier for rene masser
fremgår av Trondheim kommunes faktaark nr. 50.
Driftsselskap har ansvar for mottakskontroll og skal dokumentere massens mengde, opprinnelsessted
og renhet. Driftsselskapet skal påse at kontroll av massene blir utført og følge med på eventuell ulovlig
tømming utenfor driftstidene.
Området for massedeponi skal avsperres med låsbar bom.
3.1.6
Etter endt uttak skal området revegeteres og tilbakeføres til LNF-område sone 1.
3.2

Industri/Lager (BKB)

3.2.1
Innenfor området tillates det anlagt permanent industribebyggelse som naturlig hører sammen med
driften av steinbruddet. Dette kan være permanente produksjonsanlegg, lagerbygg eller andre typer
bygg for videreforedling av råvarer. Det forutsettes godkjent byggetillatelse før bygg kan oppføres.
Bygninger og installasjoner må fjernes når driften opphører, og senest ett år etter siste uttak av masser
fant sted.
3.2.2
Innenfor området tillates det mottak og lagring av ikke-forurensede løsmasser. Massene kan benyttes
til revegetering av bruddet etter endt uttak av fjellmasser.
3.2.3
Drift skal foregå innenfor kl. 06.00 - kl. 19.00
3.2.4
Bunnkote for uttak: + 240m. (NN2000)
3.2.5
Etter endt uttak skal området revegeteres og tilbakeføres til LNF-område sone 1.

4. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (§ 12-5 nr. 2)
4.1

Kjøreveg

4.1.1
f_SKV_1 er avsatt til privat adkomst til steinbruddet.
4.1.2
Kjøretøy som blir benyttet til transport av masser fra dagbrudd skal ved behov vaskes og tildekkes før
de kjører ut på Fv30. Dette for å unngå støvflukt og tilsmussing ved transport. Driftsselskap skal foreta
nødvendig vask av Fv30 om vegbanen tilsmusses av kjøretøyer fra dagbruddet.
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4.2

Annen veggrunn - grøntareal

4.2.1
Området er avsatt til sideområder for kjøreveger som grøfter, skjæringer og grønne strukturer.

5. GRØNNSTRUKTUR (§ 12-5 nr. 3)
5.1

Vegetasjonsskjerm

5.1.1
Innenfor området tillates det anlagt jordvoller, støyskjermer eller sikringsrettede tiltak som gjerder.
Jordvollers høyde/utforming fastsettes i driftsplan ut fra terrengets utforming, og det tillates benyttet
interne og eksterne masser i opparbeidelsen av vollene såfremt de er forurensningsfrie.
5.1.2
Eksisterende vegetasjon innenfor området skal tas vare på, og det tillates beplantning av ny vegetasjon
for skjerming av innsyn etc.

6. HENSYNSSONER (§ 12-6)
6.1
Sikringssone - Frisikt
Innenfor frisiktsonene skal det etableres frisikt i nivå 0,5m over kjørevegen. Det må ikke plantes eller
settes opp innretninger som hindrer den frie sikten i nivå 0,5m over kjøreveiene i avkjørselen.
Frisiktsone mellom o_SKV_1 og f_SKV_2 skal ha følgende dimensjoner:
L1=110,0m

L2=6,0m

7. REKKEFØLGEBESTEMMELSER
7.1
Avkjørsel
Avkjørsel/kryss fra fylkesveg og frisiktsone skal være opparbeidet i samsvar med N100 og
reguleringsplanen før steinbruddet kan settes I drift.
7.2
Gaula
Det skal foretas prøver for overvåkning av økologisk tilstand i Gaula over en tidsperiode på 1 år etter at
steinbruddet er satt i drift. Det forutsettes prøvetaking av vann nedstrøms fangdam for vurdering av
steinbruddets innvirkning på Gaula. Prøveresultater skal fremlegges snarest og innen rimelig tid etter at
siste vannprøve er tatt.
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Y 597000

Y 596800

Y 596600

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

X 6985000

BSM

Steinbrudd/masseuttak

BKB

Industri/Lager

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

Kjøreveg
Annen veggrunn - grøntareal

GRØNNSTRUKTUR (PBL §12-5 NR.3)
Vegetasjonsskjerm
HENSYNSSONER (PBL §12-6)
Frisiktsone

JURIDISKE LINJER OG PUNKT
Sikringsonegrense
Planens begrensning
Formålsgrense
Regulert senterlinje

X 6984800

Regulert kant kjørebane

N

Målelinje/Avstandslinje

Kartmålestokk
Papirkvalitet:

1:2000

REGULERINGSPLAN §12-3
Gnr. 236 - Bnr. 1
MIDTRE GAULDAL KOMMUNE
MED TILHØRENDE PLANBESKRIVELSE
OG REGULERINGSBESTEMMELSER
Saksnr.
Planforslag
Revisjon
Revisjon etter melding planoppstart.

SAKSBEHANDLING IFLG. PBL 2008
Kunngjøring av oppstart av planarbeidet
1. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker
Offentlig ettersyn til 31.03.16
2. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker

X 6984600

Dato
Sign.
07.01.15 M.Iv
10.09.15 M.Iv

17/16

09.01.15 M.Iv
15.02.16 M.Iv

Kommunestyrets vedtak:
PLANEN UTARBEIDET AV:

PlanID:
Arkivsaksnr:
SaksBeh:
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2015001

Saksframlegg

Arkivnr. 232/1

Saksnr. 2016/2411-5

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
21/17
06.03.2017
Saksbehandler: Aril Røttum

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 232/1 - Bård Henrik
Hinsverk

Dokumenter i saken:
1 I
Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 232/1 Bård Henrik Hinsverk
2 U Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 232/1 Bård Henrik Hinsverk
3 U Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 232/1 Bård Henrik Hinsverk
4 I
Oversendelse av taksrapport
5 S Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 232/1 Bård Henrik Hinsverk

Bård Henrik Hinsverk
Bård Henrik Hinsverk
Bård Henrik Hinsverk
Bård Henrik Hinsverk

Konsesjonsloven av 28. november 2003 nr. 98 med senere endringer.
Saksopplysninger
Selger:
Erverver:

Per Kåre Hinsverk, Oskar Braatens veg 26, 7024 Trondheim.
Bård Henrik Hinsverk, Ålivegen 20, 7560 Vikhammer.

Det søkes om konsesjon for ervervet av denne landbrukseiendommen fordi erverver av
eiendommen oppgir at han ikke skal bosette seg på eiendommen, jf konsesjonsloven § 5 annet
ledd.
Eiendommen ligger mellom Singsås sentrum og Reitstøa på Singsås og søkeren oppgir at
eiendommen består av totalt 4780 dekar, herav 73 dekar fulldyrka jord, 1561 dekar produktiv
skog og 3146 dekar andre arealer.
Det opplyses at dyrka mark er bortleid til andre gårdbrukere på kontrakt, og at skogen drives
etter skogbruksplan, og i samarbeid med Allskog. Forvaltning av jakt og fiske skjer i fellesskap i
sameiet, som utgjør om lag 6200 dekar. I hht Nibio sitt kart utgjør eiendommen totalt 10950
dekar inkl. sameiet. Eiendommen har etter dette kartverket 73 dekar fulldyrka jord, 19 dekar
innmarksbeite, 2513 dekar produktiv skog, 1264 dekar uproduktiv skog, 2339 dekar myr, 3534

63

dekar jorddekt fastmark, 1062 dekar skrinn fastmark og 136 dekar vann og 10 dekar andre
arealer. Sameiet på 6200 dekar eies i fellesskap med flere.
Eiendommen har våningshus, driftsbygning/låve og seterbu. Våningshuset er oppgitt til å være i
dårlig stand. Søknaden er vedlagt takst/rapport fra Fossum takst as som beskriver et
restaureringsbehov for boligen på i overkant av 3 mill. kr. ekskl. mva. Dette betyr at
eiendommen ikke har bolighus med tilfredsstillende standard etter dagens krav i dag.
Her kan nevnes utdatert el. anlegg, kun sommervann fra brønn, taklekkasjer, mangler isolasjon,
alle vinduer må skiftes, skifte av ytterkledning, nytt bad og kjøkkeninnredning, ny etasjeskiller
mot kjeller og generell oppgradering mm. Boligen er fra 1850, og har ikke vært bosatt de siste
35 år og det har vært gjort lite vedlikehold og oppgradering utover det mest nødvendige.
Fjøset er revet, men en låve/redskapshus står igjen på tunet.
Eiendommen har betydelige landbruksressurser i kommunal sammenheng, men den har ikke
vært i selvstendig jordbruksmessig drift på mange år.
Etter delegasjonsreglementet er rådmannen delegert myndighet til å treffe vedtak der myndighet
er overført til kommunene etter landbruksdep. vedtak FOR 2003-12-08, og i saker som ikke er
av prinsipiell art. Saken legges fram for politisk behandling.
Rettslig utgangspunkt
Det er generell avtalefrihet ved overdragelse av fast eiendom. Hovedregelen er likevel at
overdragelse av fast eiendom ikke kan skje uten konsesjon.
Konsesjonslovens formål er å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå
et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer, og slike eier- og bruksforhold som er mest
gagnlig for samfunnet. Dette bl.a. for å tilgodese:
1. Framtidige generasjoners behov.
2. Landbruksnæringen.
3. Behovet for utbyggingsgrunn.
4. Hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser, fritidsinteresser.
5. Hensynet til bosettingen.
Lovens virkemidler er konsesjonsavslag og konsesjonsvilkår. Virkemidlene kan kun brukes
dersom de gir en samfunnsmessig klart bedre løsning enn den søknaden legger opp til.
Ved konsesjonssøknader som gjelder landbrukseiendommer skal det til fordel for søker legges
særlig vekt på:
1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling,
2. om erververens formal vil ivareta hensynet til bosettingen i området,
3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning,
4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen,
5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning, og kulturlandskapet.
Pkt 1 og 4 skal ikke vurderes når det gjelder konsesjon pga ikke oppfylling av boplikt.
Konsesjonslovens § 9 inneholder bestemmelser som sier at konsesjon i alminnelighet ikke skal
gis dersom det ved ervervet oppstår sameie i eiendommen, eller antall sameiere økes.
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Hvis samboere erverver eiendommen sammen oppstår det i realiteten et sameie. Lever samboere
i et ekteskapelig forhold, jf. Arveloven § 28 a, skal de imidlertid likestilles med ektefeller.
Konsesjonslovens § 9 er derfor ikke til hinder for at en kan gi konsesjon til samboere.
Avgjørelsesmyndigheten i konsesjonssaker er fra 1.01.2004 lagt til kommunene.
Landbruksdepartementet har fra 21.6.2004 fastsatt kapitaliseringsrentefoten til 4 % for alt areal.
Videre er bebygde landbrukseiendommer hvor kjøpesummen er under kr. 3.500.000,- unntatt
prisvurdering. For jordbruksarealer og skog er det viktig at verdsettingsmåten avspeiler
produksjonsegenskapene. Dette kommer over tid til uttrykk gjennom årlig avling for
jordbruksarealer, og påregnelig avvirkningskvantum for skog.
Spesielt i forhold til boplikt.
Fra 1. juli 2009 er det gjort en rekke endringer i odelslov, jordlov og konsesjonslov. Det er gjort
endringer som har sammenheng med konsesjonsplikten, boplikten og driveplikten. Arealgrensen
for konsesjonsplikten for bebygd eiendom er endret fra mer enn 20 dekar fulldyrka jord eller
100 dekar totalareal, til mer enn 25 dekar fulldyrka jord eller overflatedyrka jord eller 100 dekar
totalareal.
Reglene om boplikt er nå bare fastsatt i konsesjonsloven, og de gjelder for bebygd eiendom over
arealgrensen for odling. Den som selv ikke kan eller vil oppfylle lovbestemt boplikt, må søke
konsesjon. Boplikten varer i 5 år.
Boplikten oppstår ved erverv av eiendommen. Den lovbestemte boplikten er en betingelse for at
odelsberettigede eller nær slekt kan erverve landbrukseiendom konsesjonsfritt.
Grunnlaget for lovbestemt boplikt ved overdragelse til odelsberettigede eller nær slekt er knyttet
til arealgrensen på mer enn 25 dekar fulldyrka og/eller 500 dekar produktiv skog.
I denne saken oppfattes det som om det er søkt om konsesjon fordi erverver ikke skal bosette
seg på eiendommen. Kommunen har gjort vurderingene ut fra landbruksdep. Rundskriv M2/2009, pkt. 8.2.11. Konsesjonslovens § 9 fjerde ledd sammenholdt med første ledd angir de
momentene som tillegges vekt dersom en odelsberettiget eller nær slekt søker konsesjon fordi
boplikten etter konsesjonslovens § 5 annet ledd ikke skal oppfylles. Det står at det i tillegg til
første ledd nr. 2, 3 og 5 skal legges vekt på eiendommens størrelse, avkastningsevne og
husforhold. Søkerens tilknytning til eiendommen og søkerens livssituasjon kan tillegges vekt
som et korrigerende moment.
Vurdering
Vurdering i forhold til konsesjonslovens § 9, første ledd nr 2, 3 og 5;
«Første ledd nr. 2, om erververs formål vil ivareta hensynet til bosetting i området».
Der har ikke vært bosetting på eiendommen de siste 35 år. Eiendommen har kun èn boenhet.
Denne er ikke beboelig ut fra dagens krav til standard på bolig. Erverver vil ut fra dette ikke
kunne ivareta hensynet til bosetting på eiendommen.
«Første ledd nr. 3, om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning».
Kommunen har registrert at 3 andre foretak leier dyrka mark fra eiendommen. Det er viktig at
dyrka mark holdes i hevd. Den nye driftsbestemmelsen i jordlovens § 8 fastslår at
jordbruksarealer skal drives. Begrepet jordbruksareal omfatter fulldyrka jord, overflatedyrka
jord og innmarksbeiter slik disse er beskrevet i AR5, arealklassifiserings fra Nibio».
Fra 1. juli 2009 er driveplikt en varig plikt for alle som eier eiendom med jordbruksarealer.
Driveplikten kan oppfylles av eieren selv, eller ved bortleie på bestemte vilkår som er fastsatt i
loven.
Kommunen har oversikt på utleie av 35 dekar fulldyrka jord og 10 dekar innmarksbeite til Per
Arne Morken i 10 år fram til 2024, og det leies ut 15 dekar fulldyrka jord til Magne H. Liabø og
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22 dekar fulldyrka jord til Ole Lysevold. Kommunen har ikke kvalitetssikret hvor mye
jordbruksareal eiendommen faktisk har i dag. Vi går ut fra at Nibio sine tall er korrekte. Ut fra
dette mangler det leiekontrakter 9 dekar innmarksbeite.
Driveplikten på jordbruksarealene er derfor i hovedsak oppfylt.
Skogen kan drives gjennom Allskog eller andre som i dag.
Med bakgrunn i de planer som foreligger for eiendommen, mener kommunen likevel at ervervet
innebærer en driftsmessig tilfredsstillende god nok løsning.
«Første ledd nr. 5, om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og
kulturlandskapet».
Erverver har planer om å kontinuere drifta slik den er i dag. Foreliggende planer for
eiendommen ivaretar etter kommunens vurdering hensynet til helhetlig ressursforvaltning og
kulturlandskapet. Det legges til rette for at aktive husdyrbrukere får tillagt jordbruksressurser
gjennom leie av jord.
Vurdering etter konsesjonslovens § 5, annet ledd.
For å kunne konstatere konsesjonsplikt og boplikt etter § 5, 2 ledd i konsesjonsloven, må
eiendommen faktisk være i bruk, eller ha vært i bruk som helårsbolig. Konsekvensen av dette er
at eiendommen er konsesjonsfri, og at det ikke foreligger boplikt knyttet til eiendommen jf.
konsesjonsloven § 5 annet ledd. Endringen i Rundskriv M-2/2009 innebærer at kommunen må
foreta en konkret vurdering av om eiendommen faktisk er i bruk eller har vært i bruk som
helårsbolig for å komme inn under konsesjonslovens § 5.
For å sikre en helhetlig omtale av begrepet «helårsbolig», er også omtalen av forholdet mellom
helårsbolig og boplikt etter konsesjonsloven § 5 justert i rundskrivets pkt. 7.2.
Pkt. 7.2 omtaler uttrykket «bebygd eiendom» i korte ordelag, og siterer hva som er omtalt i
forarbeidene, herunder at en eiendom anses som ubebygd hvis bebyggelsen er ubrukelig på
grunn av alder og forfall.
I utgangspunktet ønsker kommunen at landbrukseiendommene skal eies og driftes av eiere som
bor på gårdene i kommunen.
Kommunen må likevel i denne saken konkludere med at eiendommen er ubebygd mht. bolig.
Dette begrunnes med at våningshuset er ubrukelig på grunn av alder og forfall jf. dokument fra
Fossum takst as. av 3.9.2016.
Dette innebærer at det ikke er boplikt knyttet til eiendommen.
Eiendommen har begrensede jordbruksmessige ressurser. Eiendommens størrelse mtp. jordbruk
er under gjennomsnittet for landbrukseiendommer i kommunen. Eiendommens mulige
jordbruksmessige avkastningsevne blir derfor liten slik eiendommen framstår i dag. Skogen kan
driftes uavhengig av om eierne bor på eiendommen. Søker har tilknytning til eiendommen. Etter
en samlet vurdering kan vi konkludere med at det har mindre betydning hvem som eier
eiendommen i forhold til dagens drift og framtidige muligheter. Vi mener derfor at det kan gis
konsesjon for ervervet på vilkår om drift i samsvar med jordlovens § 8.
Økonomiske konsekvenser
Saken har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.
Rådmannens innstilling
Midtre-Gauldal Kommune innvilger søknaden og gir Bård Henrik Hinsverk, Ålivegen 20, 7560
Vikhamar konsesjon for ervervet av eiendommen Hinsverk gbnr 232/1 med hjemmel i
konsesjonsloven av 28.11.2003 med endringer av 1.7.2009 til en pris på kr. 900.000,- som
omsøkt.
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Det er ikke knyttet boplikt til denne eiendommen. Dette begrunnes med at eiendommen ikke har
våningshus som tilfredsstiller dagens krav til standard. Boligen er ubrukelig som helårsbolig på
grunn av alder og forfall.
Det settes som vilkår at driveplikten i hht jordloven gjelder fra og med sesongen 2017.
Dette begrunnes med at ervervet er en driftsmessig tilfredsstillende god nok løsning, og at
ervervet ivaretar ressursgrunnlaget og kulturlandskapet i området.
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Saksframlegg

Arkivnr. K01

Saksnr. 2016/4020-3

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
22/17
06.03.2017
Saksbehandler: Aril Røttum

Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - båt med elektrisk
motor - Knut Gunnar Frøseth

Dokumenter i saken:
2 I Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - båt med motor
- Knut Gunnar Frøseth
3 S Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - båt
med elektrisk motor - Knut Gunnar Frøseth

Knut Gunnar Frøseth

Lov om motorferdsel i utmark med tilhørende nasjonale forskrift.

Ingress
Saken gjelder bruk av elektrisk motor på båt i forbindelse med kultivering av småfisk i
Langvatnet på Støren.
Saksopplysninger
Knut Gunnar Frøseth, Frøsetveien 6b, 7290 Støren m.fl. søker i elektronisk søknad av 24.8.2016
om tillatelse til å bruke elektrisk motor på mindre båt i Langvatnet i forbindelse med kultivering
av småfisk i mindre fiskevann, nærmere bestemt i Langvatnet på Støren. Det søkes om mere enn
30 turer i løpet av en 4 års periode.
Juridisk utgangspunkt
- Ferdsel med motorfartøy er tillatt på innsjøer som er 2 km2 eller større, på
elvestrekninger, og på innsjøer mindre enn 2 km2 dersom disse inngår som en del av et
farbart vassdrag. Langvatnet er mindre enn 2 km2.
- Kommunestyret kan gi forskrift om adgang til bruk av motorfartøy på innsjøer mindre
enn 2 km2 når det foreligger særlige grunner som i tilfelle må oppgis i forskriften.
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-

Når det foreligger særlige grunner, kan kommunen gi tillatelse til bruk av motorfartøy
som ellers ikke kan finne sted etter denne lov eller med hjemmel i loven (§6).
- Saken behandles i utgangspunktet av kommunestyret, men er delegert til politisk
hovedutvalg.
Kommunen har ikke egen forskrift om adgang til bruk av motorfartøy på innsjøer mindre enn 2
km2. Det må derfor søkes om dispensasjon etter lov om motorferdsel § 6. Det er ikke nødvendig
med hastevedtak.
- Etter dette skal saken behandles som politisk sak etter § 6 i lov om motorferdsel i utmark
og vassdrag av NPM – utvalget, og søker må påvise et særlig behov som ikke knytter seg
til turkjøring. Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte, og må vurderes mot mulige
skader og ulemper ut fra målet om å redusere motorferdselen til et minimum.
Lovens virkeområde.
Motorferdselsloven gjelder bare for motorferdsel. Motordrevne framkomstmidler omfatter ikke
bare forbrenningsmotorer, som i dag er vanlige, men også maskiner som drives med andre
former for energi som er eller kan bli aktuelle, som for eksempel elektrisk kraft.
Motorferdselsloven regulerer bruk av motordrevne ferdselsinnretninger beregnet for transport av
personer eller gods. Loven regulerer således ikke bruken av motorredskaper som er for små til å
føre en person, og heller ikke bruken av rene leketøy.
Vurdering
Det er et overordnet mål om å redusere motorferdselen i utmark til et minimum.
De elektriske motorene som brukes på robåter er nærmest lydløse og forurenser ikke.
Søker har ikke oppgitt et helsemessig behov for bruk av motor på båten for å kunne gjennomføre
kultiveringen/fiskingen.
Bruk av elektrisk motor på båt oppfattes som motorferdsel i utmark, og er ikke definert som
leketøy som faller utenfor lovforståelsen som motorferdsel.
Det er ikke synliggjort et nyttebehov som for eksempel transport av materialer og byggevarer e.l.
Vi har vurdert at det ikke eksisterer et særlig behov for søker. Transportbehovet kan dekkes på
annen måte.
Denne type aktivitet må knyttes til egen forskrift som kan gjelde for flere vann i hele kommunen.
Så langt er et ikke kommet innspill fra grunneiersida om at det er ønskelig med egen forskrift for
bruk av motor på båter i vann mindre enn 2 km2.
Søknaden blir derfor etter en samlet vurdering å avslå.
Økonomiske konsekvenser
Saken har ingen økonomisk konsekvens for kommunen.
Rådmannens innstilling
Midtre-Gauldal Kommune avslår søknaden fra Knut Gunnar Frøseth, Frøsetveien 6b, 7290
Støren med hjemmel i lov om motorferdsel § 6, og gir ikke tillatelse til å bruke elektrisk motor
på båt i Langvatnet på Støren.
Dette begrunnes med at søker ikke har påvist et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring,
og behovet kan dekkes på annen måte. Kjøringen har ikke et akseptert nytteformål.
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Vedtaket kan påklages til fylkesmannen i Sør – Trøndelag innen 3 uker. En evt. klage skal
framsettes for NPM – utvalget i Midtre-Gauldal Kommune, 7290 Støren for behandling og
videre ekspedisjon.

70

Saksframlegg

Arkivnr. K01

Saksnr. 2016/3227-2

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
23/17
06.03.2017
Saksbehandler: Aril Røttum

Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - båt med elektrisk
motor - John-Kristian Barlien

Dokumenter i saken:
1 I Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - John-Kristian
Barlien
2 S Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - båt
med elektrisk motor - John-Kristian Barlien

John-Kristian Barlien

Lov om motorferdsel i utmark og nasjonal forskrift.

Ingress
Saken gjelder bruk av elektrisk motor på båt i forbindelse med fiske i Langvatnet på Støren.
Saksopplysninger
John-Kristian Barlien, Spongdalsvegen 274, 7070 Bosberg søker i elektronisk søknad av
4.9.2016 om tillatelse til å bruke elektrisk motor på mindre båt i Langvatnet i forbindelse med
utøvelse av fritidsfiske i mindre fiskevann, nærmere bestemt i Langvatnet på Støren. Det søkes
om mere enn 30 turer i løpet av en 9 års periode.
Juridisk utgangspunkt
- Ferdsel med motorfartøy er tillatt på innsjøer som er 2 km2 eller større, på
elvestrekninger, og på innsjøer mindre enn 2 km2 dersom disse inngår som en del av et
farbart vassdrag. Langvatnet er mindre enn 2 km2.
- Kommunestyret kan gi forskrift om adgang til bruk av motorfartøy på innsjøer mindre
enn 2 km2 når det foreligger særlige grunner som i tilfelle må oppgis i forskriften.
- Når det foreligger særlige grunner, kan kommunen gi tillatelse til bruk av motorfartøy
som ellers ikke kan finne sted etter denne lov eller med hjemmel i loven (§6).
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Saken behandles i utgangspunktet av kommunestyret, men er delegert til politisk
hovedutvalg.
Kommunen har ikke egen forskrift om adgang til bruk av motorfartøy på innsjøer mindre enn 2
km2. Det må derfor søkes om dispensasjon etter lov om motorferdsel § 6. Det er ikke nødvendig
med hastevedtak.
- Etter dette skal saken behandles som politisk sak etter § 6 i lov om motorferdsel i utmark
og vassdrag av NPM – utvalget, og søker må påvise et særlig behov som ikke knytter seg
til turkjøring. Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte, og må vurderes mot mulige
skader og ulemper ut fra målet om å redusere motorferdselen til et minimum.
Lovens virkeområde.
Motorferdselsloven gjelder bare for motorferdsel. Motordrevne framkomstmidler omfatter ikke
bare forbrenningsmotorer, som i dag er vanlige, men også maskiner som drives med andre
former for energi som er eller kan bli aktuelle, som for eksempel elektrisk kraft.
Motorferdselsloven regulerer bruk av motordrevne ferdselsinnretninger beregnet for transport av
personer eller gods. Loven regulerer således ikke bruken av motorredskaper som er for små til å
føre en person, og heller ikke bruken av rene leketøy.
Vurdering
Det er et overordnet mål om å redusere motorferdselen i utmark til et minimum.
De elektriske motorene som brukes på robåter er nærmest lydløse og forurenser ikke.
Søker har ikke oppgitt et helsemessig behov for bruk av motor på båten for å kunne utøve
friluftsliv.
Bruk av elektrisk motor på båt oppfattes som motorferdsel i utmark, og er ikke definert som
leketøy som faller utenfor lovforståelsen som motorferdsel.
Det er ikke synliggjort et nyttebehov som for eksempel transport av materialer og byggevarer e.l.
Vi har vurdert at det ikke eksisterer et særlig behov for søker som ikke kan dekkes på annen
måte.
Denne type aktivitet må knyttes til egen forskrift som kan gjelde for flere vann i hele kommunen.
Så langt er et ikke kommet innspill fra grunneiersida om at det er ønskelig med egen forskrift for
bruk av motor på båter i vann mindre enn 2 km2.
Søknaden blir derfor etter en samlet vurdering å avslå.
Økonomiske konsekvenser
Saken har ingen økonomisk konsekvens for kommunen.
Rådmannens innstilling
Midtre-Gauldal Kommune avslår søknaden fra John-Kristian Barlien, Spongdalsvegen 274, 7070
Bosberg med hjemmel i lov om motorferdsel § 6, og gir ikke tillatelse til å bruke elektrisk motor
på båt i Langvatnet på Støren.
Dette begrunnes med at søker ikke har påvist et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring,
og behovet kan dekkes på annen måte. Kjøringen har ikke et akseptert nytteformål.
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen i Sør – Trøndelag innen 3 uker. En evt. klage skal
framsettes for NPM – utvalget i Midtre-Gauldal Kommune, 7290 Støren for behandling og
videre ekspedisjon.

72

73

Saksframlegg

Arkivnr. 4/1

Saksnr. 2015/2453-8

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
24/17
06.03.2017
Saksbehandler: Kai Børge Amdal

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

Dokumenter i saken:
1 I
Fwd: Søknad om forlengelse av driftsvei
2 U Høring - Søknad om bygging av landbruksveg forlengelse av driftsvei - gbnr 4/1 - Jon Ingvar Bones
3 U Foerløpig melding - Søknad om bygging av
landbruksveg - forlengelse av driftsvei - gbnr 4/1 Jon Ingvar Bones
4 I
Uttalelse til søknad om forlengelse av landbruksveg gbnr 4/1
5 U Avklaring om bruksområde for veg i forbindelse med
søknad om bygging av landbruksveg.
6 I
Sametingets uttalelse - høring av søknad om bygging
av landbruksveg - gbnr 4/1
7 I
Ettersendelse av opplysninger vedrørende bruken av
den omsøkte vei - gbnr 4/1 - Jon Bones
8 S Vedtak - Søknad om bygging av landbruksveg forlengelse av driftsvei - gbnr 4/1 - Jon Ingvar Bones
9 N Søknad om bygging av landbruksveg - forlengelse av
driftsvei - gbnr 4/1 - Jon Ingvar Bones

Jon Ingvar Bones
Sametinget m.fl.
Jon Ingvar Bones
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Jon Ingvar Bones
Sametinget
Jon Ingvar Bones

Aril Røttum

Vedlegg
1 Fwd: Søknad om forlengelse av driftsvei
2 Avklaring om bruksområde for veg i forbindelse med søknad om bygging av landbruksveg.
3 Ettersendelse av opplysninger vedrørende bruken av den omsøkte vei - gbnr 4/1 - Jon Bones
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Ingress
Det søkes om forlengelse av vegen Gammelvollvegen. Vegen skal benyttes til landbruksformål.

Saksopplysninger
Jon Ingvar Bones søkte den 06.08.2015 om tillatelse til å forlenge vegen Gammelvollvegen. Den
eksisterende vegen går fra Høydalsvegen og østover mot Gammelvollen. Søknaden gjaldt
forlengelse av denne med en lunneplass/snuplass ved Vullen, Langvatnet. I søknaden var det
oppgitt 95% skogbruk og 5% seter/beite som interesser i vegen. Totalt dekningsområde for
vegen er 1200 daa, og av dette er 550 daa produktivt skogareal. Hogstmodent volum er oppgitt
til å være 2500m3.

Rådmannen var kjent med at det var en bolig tilhørende eiendommen ved vegens ende. Denne
var i matrikkelen oppført som fritidsbolig. Søkeren ble bedt om å utdype bruken av vegen, da det
i dette tilfellet var søkt om landbruksveg, og bruken av vegen da vil bli knytt opp imot
landbruksnæring.
Det ble den 18.02.2016 levert et skriv der det ble mer utdypende forklart hvilket behov som lå til
grunnlag for vegen. Det forklares her at den i hovedsak skal brukes til skogbruk, men at det vil
være behov for å føre tilsyn med dyr på beite ved seterbua. Videre er det et behov for å bruke bil
ved sanking av dyr om høsten.
Det ble den 07.04.2016 levert Krav om retting av feil og mangler i matrikkelen. Søker mente
registreringen av bygget som fritidsbolig var feil, og at dette var en seterbu.
Det ble fattet vedtak i Delegert sak Næring, plan og miljø – nr.166/17 den 26.01.2017 der
søkeren får medhold. I vedtaket skriver rådmannen at det av kommunens byggesaksarkiv
fremkommer at bygget er tilknyttet landbruksnæringen på eiendommen. I en søknad om tillatelse
til påbygg i 2006 blir behandlingen benevnt skoghusvære/seterbu/utleiehytte
Ny søknad om landbruksveg ble levert 09.02.2017. Her er interessene i vegen 75% landbruk og
25% privat bruk av seterbu. Det søkes her om landbruksveg med avvik fra vegklasse. Vegen det
er behov for er en traktorveg der det kan kjøres personbil med henger til bruk ved frakt av utstyr,
samt slipp og sanking av husdyr.
Det er overvekt av landbruksinteresser i vegen, og kommunen behandler derfor saken etter
Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveger, og ikke etter Plan- og
bygningsloven.

75

Søker driver aktivt landbruk med husdyrhold. Pr. 1.1.2017 hadde han 39 sauer, 17 ammekyr og
31 øvrige storfe. Dyrene beiter på innmark og i utmark på eiendommen og andre eiendommer
ved gården. Det slippes ca. 120-130 sau på beite om sommeren
Bones har fått innvilget støtte fra Innovasjon Norge til utbygging av driftsbygningen for flere
ammekyr. I forbindelse med dette har han nydyrket relativt mye areal på flere eiendommer.
Eiendommen er i en utviklingsfase i forhold til å utvide husdyrproduksjonen.
I vedtaket om godkjenningen av Gammelvollvegen ble det fra kommunens side stilt krav om at
vegen skal stenges med bom. Dette fordi vegen skulle brukes i landbruksnæring og fordi det ikke
var ønskelig at vegen skal benyttes av andre brukere.
Tiltaket er sendt på høring til Sametinget og Sør Trøndelag fylkeskommune for uttalelse
vedrørende fredete kulturminner. Ingen av høringspartene har registreringer som kommer i
konflikt med tiltaket, men begge minner om den generelle aktsomhets- og varslingsplikten i
Kulturminnelovens § 8.
I kommunens viltkart ligger tiltaket innenfor viltområde 13a; Helårs leveområde for elg og
storfugl. Vinterområde for rådyr. Spillplass for storfugl og orrfugl. Trekkrute for hjort over
kommunegrensen til Melhus.
Skog og landskaps Skogportal i Kilden, samt Artsdatabankens Artskart er kontrollert 21.02.2017.
Det er en MiS-figur (Miljøregistrering i skog) i det området vegen skal avsluttes. Denne
inneholder gammel granskog, og har forvaltning Gjennomhogst der det ifølge
behandlingsforslaget kan tillates gjennomhogst på ca. 30% av stående kubikkmasse

Bildet viser Mis figuren bestående av gammel skog.

Vurdering
Interessene i vegen er 75% skogbruk og landbruk. I kommuneplanens arealdel ligger tiltaket i
LNF Sone 1 og 2N. Tiltaket vurderes derfor å være i tråd med formålet i plan.
Søkeren slipper ca 120-130 sau på beite om sommeren. I tillegg slippes en del storfe på
utmarksbeite. Dette gjør at det vil være behov for tilsyn, og forenklede forhold rundt sanking av
dyr på høsten. Det er planlagt en utvidelse av gårdsdrifta med et økt antall dyr i årene som
kommer. Dette betyr at behovet for tilsyn blir enda større fremover. En veg frem til seterbua vil
derfor forenkle drifta på gården om sommeren.
Saken ble sendt på høring til Sametinget og Sør Trøndelag fylkeskommune 21.08.2017 for
uttalelse vedrørende fredete kulturminner. Ingen av høringspartene hadde merknader til tiltaket.
Selv om det har tatt lang tid å få brakt denne saken frem til et vedtak, ser rådmannen ingen grunn
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til å sende saken på ny høring til de samme høringsparter. Svaret gitt på den første høringen blir
derfor lagt til grunn i dette vedtaket.
I skogbruksplanen er skogen i vegens nytteområde i H.kl. V. Det er i hovedsak bonitet G8 på
arealene. Det er også noe skog på østsiden av Langvatnet som tilhører eiendommen. Det er en
MiS-figur (Miljøregistrering i skog) i det området vegen skal avsluttes. Denne inneholder
gammel granskog, og har forvaltning Gjennomhogst der det ifølge behandlingsforslaget kan
tillates gjennomhogst på ca. 30% av stående kubikkmasse. Å bygge veg gjennom en slik
Miljøfigur er ifølge Allskog uproblematisk i henhold til PEFC Skogstandard. Rådmannen ser
derfor ikke at denne Miljøregistreringen ligger til hinder for vegbyggingen.
I kommunens viltkart ligger tiltaket innenfor viltområde 13a; Helårs leveområde for elg og
storfugl. Vinterområde for rådyr. Spillplass for storfugl og orrfugl. Trekkrute for hjort over
kommunegrensen til Melhus.
Dette er et stort viltområde som strekker seg fra Gaula og til østsiden av Langvatnet. Grense i
Nord er kommunegrensen mot Melhus. Slik rådmannen vurderer tiltaket, vil dette ikke ha store
negative konsekvenser for tiltaket. Ingen av hekke eller spillplassregistreringene i området ligger
nær vegen.
Vegen bygges inn i et område som ikke har veg idag. Dette gjør at en vil endre utfartspunktet for
besøkende i området. Forlengelsen av vegen vil ikke endre vilkåret om at vegen skal stenges
med bom, og det vil derfor være veldig begrenset trafikk på denne vegen. Dette gjør at
vegbyggingen ikke vil skape unødige forstyrrelser for dyreliv og friluftsliv i dette og
omkringliggende områder.

Vurderinger etter Naturmangfoldloven:
§8. Rådmannen vurderer kunnskapsgrunnlaget som godt nok i denne saken.
§9. Føre var vil jfr. § 8 ikke være aktuelt i denne saken.
§10. Tiltaket vil ikke øke den samlede belastningen på økosystemet.
§11. Kostnadene ved miljøforringelse dekkes av tiltakshaver.
§12. Det forutsettes bruk av miljøforsvarlig driftsteknikk til tiltaket.

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveger gir Midtre Gauldal
kommune Jon Ingvar Bones tillatelse til å bygge en forlengelse av Gammelvollvegen ned til
Vullen som omsøkt.
Gammelvollvegen skal stenges med bom.
Før arbeidet igangsettes skal det leveres en byggeplan som skal godkjennes av kommunen.
Når prosjektet er ferdig, skal det gis melding om dette til kommunen slik at kommunen kan
kontrollere teknisk og miljømessig utførelse av anlegget.
Tillatelsen gjelder i tre år fra vedtaksdato. Hvis anlegget ikke er ferdigstilt innen denne frist,
faller
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tillatelsen bort.
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Jon Ingvar Bones
Folstad
7290 STØREN

Deres ref:

Vår ref
2015/2453-5

Dato
14.09.2015

Avklaring om bruksområde for veg i forbindelse med søknad om bygging av
landbruksveg.
Viser til din søknad om forlengelse av traktorveg, datert 06.08.2015.
Rådmannen registrerer at endepunktet på denne vegen ligger ved eksisterende hytte ved Vullen
ved Langvatnet.
I den forbindelse mener rådmannen at det her bør avklares hvilken bruk som ønskes på vegen. En
landbruksveg, som det er søkt om, vil ikke kunne benyttes i forbindelse med adkomst til denne
hytta. En traktorveg som er godkjent etter landbruksvegforskriften vil ikke kunne brukes til annet
enn næringsformål, som i dette tilfellet er skogbruk og beite. Det vil ikke være anledning å kjøre
personbil på denne vegen selv om vegens standard tillater det.
Hvis det er et ønske om å benytte denne vegen også til hytteformål, må vegen omsøkes etter plan
og bygningsloven.
Rådmannen mener det er riktig å gjøre søkeren oppmerksom på dette på et tidlig stadium for at
søkeren skal kunne søke etter riktig lovverk på den bruken som ønskes.
Kommunen avventer behandlingen av gjeldende søknad til søkeren har gitt tilbakemelding om
bruken av omsøkte veg.
Med hilsen

Hubertina Doeven
Kai Børge Amdal
Enhetsleder Næring, plan og
skogbruksjef
forvaltning
Dette brevet er elektronisk signert og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
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
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Saksframlegg

Arkivnr. 174/4

Saksnr. 2016/1361-3

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
25/17
06.03.2017
Saksbehandler: Aril Røttum

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 174/4 og 174/10 Anita B Flatås og Esten I Flatås

Dokumenter i saken:
1 I
Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gbnr 174/4 og 174/10 - Anita B Flatås og Esten I
Flatås
2 U Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gbnr 174/4 og 174/10 - Anita B Flatås og Esten I
Flatås
3 S Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gbnr 174/4 og 174/10 - Anita B Flatås og Esten I
Flatås

Anita B Flatås og Esten I Flatås
Anita og Esten Flatås

Saksopplysninger
Selger:
Erververe:

Erling Brudal
Anita B. og Esten I. Flatås

Det søkes om konsesjon for ervervet av denne landbrukseiendommen fra onkel fordi kjøperne
av eiendommen oppgir at de ikke skal bosette seg på eiendommen, jf. konsesjonsloven § 5 annet
ledd. Det er foreldre/svigerforeldre som bor på eiendommen i dag og ivaretar boplikten på
eiendommen. Erververne ber om utsettelse på personlig boplikt i 5 år.
Eiendommen ligger i Budalen og søkerne oppgir at eiendommen består av totalt 2020 dekar,
herav 60 dekar fulldyrka jord, 351 dekar produktiv skog og 1609dekar andre arealer som myr,
fastmark og tun mm.
I hht Nibio sitt kart utgjør eiendommen totalt 2133 dekar. Eiendommen har etter dette kartverket
56 dekar fulldyrka jord, 4 dekar innmarksbeite, 351 dekar produktiv skog, 840 dekar uproduktiv
skog, 489 dekar myr, 313 dekar jorddekt fastmark og 80 dekar andre arealer.
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Eiendommen har våningshus, driftsbygning, stabbur, garasje, smie, løe samt flere
seterbygninger. Våningshuset har 1 leilighet og er bebodd av foreldregenerasjonen i dag.
Eiendommen har begrensede landbruksressurser i kommunal sammenheng, og den har ikke vært
i selvstendig jordbruksmessig drift på mange år. Dyrka jord er bortleid på 10 års kontrakt.
Etter delegasjonsreglementet er rådmannen delegert myndighet til å treffe vedtak der myndighet
er overført til kommunene etter landbruksdep. vedtak FOR 2003-12-08, og i saker som ikke er
av prinsipiell art. Saken legges fram for politisk behandling.
Rettslig utgangspunkt
Det er generell avtalefrihet ved overdragelse av fast eiendom. Hovedregelen er likevel at
overdragelse av fast eiendom ikke kan skje uten konsesjon.
Konsesjonslovens formål er å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå
et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer, og slike eier- og bruksforhold som er mest
gagnlig for samfunnet. Dette bl.a. for å tilgodese:
1. Framtidige generasjoners behov.
2. Landbruksnæringen.
3. Behovet for utbyggingsgrunn.
4. Hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser, fritidsinteresser.
5. Hensynet til bosettingen.
Lovens virkemidler er konsesjonsavslag og konsesjonsvilkår. Virkemidlene kan kun brukes
dersom de gir en samfunnsmessig klart bedre løsning enn den søknaden legger opp til.
Ved konsesjonssøknader som gjelder landbrukseiendommer skal det til fordel for søker legges
særlig vekt på:
1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling,
2. om erververens formal vil ivareta hensynet til bosettingen i området,
3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning,
4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen,
5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning, og kulturlandskapet.
Pkt 1 og 4 skal ikke vurderes når det gjelder konsesjon pga ikke oppfylling av boplikt.
Konsesjonslovens § 9 inneholder bestemmelser som sier at konsesjon i alminnelighet ikke skal
gis dersom det ved ervervet oppstår sameie i eiendommen, eller antall sameiere økes.
Hvis samboere erverver eiendommen sammen oppstår det i realiteten et sameie. Lever samboere
i et ekteskapelig forhold, jf. Arveloven § 28 a, skal de imidlertid likestilles med ektefeller.
Konsesjonslovens § 9 er derfor ikke til hinder for at en kan gi konsesjon til samboere.
Avgjørelsesmyndigheten i konsesjonssaker er fra 1.1.2004 lagt til kommunene.
Landbruksdepartementet har fra 21.6.2004 fastsatt kapitaliseringsrentefoten til 4 % for alt areal.
Videre er bebygde landbrukseiendommer hvor kjøpesummen er under kr. 3.500.000,- unntatt
prisvurdering. For jordbruksarealer og skog er det viktig at verdsettingsmåten avspeiler
produksjonsegenskapene. Dette kommer over tid til uttrykk gjennom årlig avling for
jordbruksarealer, og påregnelig avvirkningskvantum for skog.

91

Spesielt i forhold til boplikt.
Fra 1. juli 2009 er det gjort en rekke endringer i odelslov, jordlov og konsesjonslov. Det er gjort
endringer som har sammenheng med konsesjonsplikten, boplikten og driveplikten. Arealgrensen
for konsesjonsplikten for bebygd eiendom er endret fra mer enn 20 dekar fulldyrka jord eller
100 dekar totalareal, til mer enn 25 dekar fulldyrka jord eller overflatedyrka jord eller 100 dekar
totalareal.
Reglene om boplikt er nå bare fastsatt i konsesjonsloven, og de gjelder for bebygd eiendom over
arealgrensen for odling. Den som selv ikke kan eller vil oppfylle lovbestemt boplikt, må søke
konsesjon. Boplikten varer i 5 år.
Boplikten oppstår ved erverv av eiendommen. Den lovbestemte boplikten er en betingelse for at
odelsberettigede eller nær slekt kan erverve landbrukseiendom konsesjonsfritt.
Grunnlaget for lovbestemt boplikt ved overdragelse til odelsberettigede eller nær slekt er knyttet
til arealgrensen på mer enn 25 dekar fulldyrka og/eller 500 dekar produktiv skog.
I denne saken oppfattes det som om det er søkt om konsesjon fordi erverver ikke skal bosette
seg på eiendommen i første omgang, fordi foreldregenerasjonen bor på eiendommen.
Kommunen har gjort vurderingene ut fra landbruksdep. Rundskriv M-2/2009, pkt. 8.2.11.
Konsesjonslovens § 9 fjerde ledd sammenholdt med første ledd angir de momentene som
tillegges vekt dersom en odelsberettiget eller nær slekt søker konsesjon fordi boplikten etter
konsesjonslovens § 5 annet ledd ikke skal oppfylles. Det står at det i tillegg til første ledd nr. 2,
3 og 5 skal legges vekt på eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforhold. Søkerens
tilknytning til eiendommen og søkerens livssituasjon kan tillegges vekt som et korrigerende
moment.
Vurdering
Vurdering i forhold til konsesjonslovens § 9, første ledd nr 2, 3 og 5;
«Første ledd nr. 2, om erververs formål vil ivareta hensynet til bosetting i området».
Eiendommen har kun èn boenhet. Eiendommen er bosatt av foreldregenerasjonen. Erververne
vil ut fra dette ikke kunne ivareta hensynet til bosetting på eiendommen personlig.
«Første ledd nr. 3, om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning».
Kommunen har registrert at annet foretak leier dyrka mark fra eiendommen. Det er viktig at
dyrka mark holdes i hevd. Den nye driftsbestemmelsen i jordlovens § 8 fastslår at
jordbruksarealer skal drives. Begrepet jordbruksareal omfatter fulldyrka jord, overflatedyrka
jord og innmarksbeiter slik disse er beskrevet i AR5, arealklassifisering fra Nibio».
Fra 1. juli 2009 er driveplikt en varig plikt for alle som eier eiendom med jordbruksarealer.
Driveplikten kan oppfylles av eieren selv, eller ved bortleie på bestemte vilkår som er fastsatt i
loven.
Kommunen har oversikt på utleie av 56 dekar fulldyrka jord og 4 dekar innmarksbeite til
Ytterdalen samdrift i 10 år fram til 2025. Kommunen har ikke kvalitetssikret hvor mye
jordbruksareal eiendommen faktisk har i dag. Vi går ut fra at Nibio sine tall er korrekte.
Driveplikten på jordbruksarealene er derfor oppfylt. Eiendommen har bruksrettsseter med dyrka
mark i Synnerdalen som høstes av søkerne.
Skogen kan drives av eier eller gjennom Allskog eller andre som i dag.
Med bakgrunn i de planer som foreligger for eiendommen, mener kommunen at ervervet
innebærer en driftsmessig tilfredsstillende god nok løsning.
«Første ledd nr. 5, om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og
kulturlandskapet».
Erverver har planer om å kontinuere drifta slik den er i dag. Foreliggende planer for
eiendommen ivaretar etter kommunens vurdering hensynet til helhetlig ressursforvaltning og
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kulturlandskapet. Det legges til rette for at aktive husdyrbrukere får tillagt jordbruksressurser
gjennom leie av jord.
Vurdering etter konsesjonslovens § 5, annet ledd.
For å kunne konstatere konsesjonsplikt og boplikt etter § 5, 2 ledd i konsesjonsloven, må
eiendommen faktisk være i bruk, eller ha vært i bruk som helårsbolig. I og med at eiendommen
er bebodd i dag som helårsbolig, er det boplikt knyttet til eiendommen som oppfylles
upersonlig. Endringen i Rundskriv M-2/2009 innebærer at kommunen må foreta en konkret
vurdering av om eiendommen faktisk er i bruk eller har vært i bruk som helårsbolig for å
komme inn under konsesjonslovens § 5.
For å sikre en helhetlig omtale av begrepet «helårsbolig», er også omtalen av forholdet mellom
helårsbolig og boplikt etter konsesjonsloven § 5 justert i rundskrivets pkt. 7.2.
Pkt. 7.2 omtaler uttrykket «bebygd eiendom» i korte ordelag, og siterer hva som er omtalt i
forarbeidene, herunder at en eiendom anses som ubebygd hvis bebyggelsen er ubrukelig på
grunn av alder og forfall. I og med at eiendommen er bebodd, vil ikke disse vurderingene
komme til anvendelse.
I utgangspunktet ønsker kommunen at landbrukseiendommene skal eies og driftes av eiere som
bor på gårdene i kommunen. Kommunen må likevel i denne saken konkludere med at
eiendommen er bosatt.
Eiendommen har begrensede jordbruksmessige ressurser. Eiendommens størrelse mtp. jordbruk
er under gjennomsnittet for landbrukseiendommer i kommunen. Eiendommens mulige
jordbruksmessige avkastningsevne blir derfor liten slik eiendommen framstår i dag. Skogen kan
driftes uavhengig av om eierne bor på eiendommen. Søkerne har tilknytning til eiendommen, og
de ønsker at foreldregenerasjonen fortsatt kan bebo eiendommen. Etter en samlet vurdering
konkluderer vi med at det har mindre betydning hvem som eier eiendommen forhold til dagens
drift og hvem som bor på den. Boplikten er oppfylt upersonlig i mange år fram til nå. Vi mener
derfor at det kan gis konsesjon for ervervet på vilkår om drift i samsvar med jordlovens § 8, og
vi aksepterer at boplikten oppfylles upersonlig.
Økonomiske konsekvenser
Saken har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Rådmannens innstilling
Midtre-Gauldal Kommune innvilger søknaden og gir Anita B. og Esten I. Flatås 7288 Soknedal
konsesjon for ervervet av eiendommen gbnr 174/4 og 10 med hjemmel i konsesjonsloven av
28.11.2003 med endringer av 1.7.2009 til en pris på kr. 500.000,- som omsøkt.
Det er knyttet boplikt til denne eiendommen. Dette begrunnes med at eiendommen har
våningshus som tilfredsstiller dagens krav til standard. Det aksepteres videre at boplikten
oppfylles upersonlig i 5 år til utgangen av 2021.
Det settes som vilkår at driveplikten i hht jordloven gjelder fra og med sesongen 2017.
Dette begrunnes med at ervervet er en driftsmessig tilfredsstillende god nok løsning, og at
ervervet ivaretar ressursgrunnlaget og kulturlandskapet i området.
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Saksframlegg

Arkivnr. K01

Saksnr. 2016/4110-3

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
26/17
06.03.2017
Saksbehandler: Aril Røttum

Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - båt med elektrisk
motor - Olav Svegård

Dokumenter i saken:
2 I Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Olav Svegård
3 S Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - båt med
elektrisk motor - Olav Svegård
Motorferdselslov med tilhørende nasjonale forskrift.

Ingress
Saken gjelder bruk av elektrisk motor på båt i forbindelse med fiske i Langvatnet på Støren.
Saksopplysninger
Olav Svegård, Lebergsbakkan 83, 7232 Lundamo søker i elektronisk søknad av 5.10.2016 om
tillatelse til å bruke elektrisk motor på mindre båt i Langvatnet i forbindelse med utøvelse av
fritidsfiske i mindre fiskevann, nærmere bestemt i Langvatnet på Støren. Det søkes om mere enn
5-10 turer i løpet av en 5 års periode.
Juridisk utgangspunkt
- Ferdsel med motorfartøy er tillatt på innsjøer som er 2 km2 eller større, på
elvestrekninger, og på innsjøer mindre enn 2 km2 dersom disse inngår som en del av et
farbart vassdrag. Langvatnet er mindre enn 2 km2.
- Kommunestyret kan gi forskrift om adgang til bruk av motorfartøy på innsjøer mindre
enn 2 km2 når det foreligger særlige grunner som i tilfelle må oppgis i forskriften.
- Når det foreligger særlige grunner, kan kommunen gi tillatelse til bruk av motorfartøy
som ellers ikke kan finne sted etter denne lov eller med hjemmel i loven (§6).
- Saken behandles i utgangspunktet av kommunestyret, men er delegert til politisk
hovedutvalg.
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Kommunen har ikke egen forskrift om adgang til bruk av motorfartøy på innsjøer mindre enn 2
km2. Det må derfor søkes om dispensasjon etter lov om motorferdsel § 6. Det er ikke nødvendig
med hastevedtak.
- Etter dette skal saken behandles som politisk sak etter § 6 i lov om motorferdsel i utmark
og vassdrag av NPM – utvalget, og søker må påvise et særlig behov som ikke knytter seg
til turkjøring. Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte, og må vurderes mot mulige
skader og ulemper ut fra målet om å redusere motorferdselen til et minimum.
Lovens virkeområde.
Motorferdselsloven gjelder bare for motorferdsel. Motordrevne framkomstmidler omfatter ikke
bare forbrenningsmotorer, som i dag er vanlige, men også maskiner som drives med andre
former for energi som er eller kan bli aktuelle, som for eksempel elektrisk kraft.
Motorferdselsloven regulerer bruk av motordrevne ferdselsinnretninger beregnet for transport av
personer eller gods. Loven regulerer således ikke bruken av motorredskaper som er for små til å
føre en person, og heller ikke bruken av rene leketøy.
Vurdering
Det er et overordnet mål om å redusere motorferdselen i utmark til et minimum.
De elektriske motorene som brukes på robåter er nærmest lydløse og forurenser ikke.
Søker har ikke oppgitt et helsemessig behov for bruk av motor på båten for å kunne utøve
friluftsliv.
Bruk av elektrisk motor på båt oppfattes som motorferdsel i utmark, og er ikke definert som
leketøy som faller utenfor lovforståelsen som motorferdsel.
Det er ikke synliggjort et nyttebehov som for eksempel transport av materialer og byggevarer e.l.
Vi har vurdert at det ikke eksisterer et særlig behov for søker som ikke kan dekkes på annen
måte.
Denne type aktivitet må knyttes til egen forskrift som kan gjelde for flere vann i hele kommunen.
Så langt er et ikke kommet innspill fra grunneiersida om at det er ønskelig med egen forskrift for
bruk av motor på båter i vann mindre enn 2 km2.
Søknaden blir derfor etter en samlet vurdering å avslå.
Økonomiske konsekvenser
Saken har ingen økonomisk konsekvens for kommunen.
Rådmannens innstilling
Midtre-Gauldal Kommune avslår søknaden fra Olav Svegård, Lebergsbakkan 83, 7232 Lundamo
med hjemmel i lov om motorferdsel § 6, og gir ikke tillatelse til å bruke elektrisk motor på båt i
Langvatnet på Støren.
Dette begrunnes med at søker ikke har påvist et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring,
og behovet kan dekkes på annen måte. Kjøringen har ikke et akseptert nytteformål.
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen i Sør – Trøndelag innen 3 uker. En evt. klage skal
framsettes for NPM – utvalget i Midtre-Gauldal Kommune, 7290 Støren for behandling og
videre ekspedisjon.
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Saksframlegg

Arkivnr. 143

Saksnr. 2016/2891-11

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
27/17
06.03.2017
Saksbehandler: Hubertina Doeven

Klagebehandling - Klage fra berørte naboer på vedtak 121/16 - Midlertidig
dispensasjon fra kommunedelplan Støren - gbnr 45/281 og 45/354

Dokumenter i saken:
1
I
Klage på vedtak Dispensasjonsbehandling - Midlertidig
dispensasjon fra kommunedelplan Støren
- Mobilt blandeanlegg - gbnr 45/281 og
45/354
2
I
Støren Betong AS, klagesak NPM alternativ plassering
3
I
Støren Betong AS, klagesak NPM oversendelse av supplerende kartutsnitt
4
S Klagebehandling - vedrørende midlertidig
dispensasjon fra kommunedelplan Støren
- Mobilt blandeanlegg - gbnr 45/281 og
45/354
5
I
Oversendelse av kartutsnitt med forslag til
revidert plassering -/Supplerende
opplysninger vedrørende vanntilkobling
fra kommunalt anlegg til mobilt
blandeverk
6
I
Støren Betong AS
7
X Særutskrift - Klagebehandling vedrørende midlertidig dispensasjon
fra kommunedelplan Støren - Mobilt
blandeanlegg - gbnr 45/281 og 45/354
8
U Klagebehandling - vedrørende midlertidig
dispensasjon fra kommunedelplan Støren
- Mobilt blandeanlegg - gbnr 45/281 og
45/354
9
I
Klage på vedtak om midlertidig
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Støren Betong AS

Støren betong AS
Støren betong AS

Støren betong AS

Svein Fløttum

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag m.fl.

May Britt Aas og Hans Ivar Gynnild

10

U

11

S

dispensasjon fra kommunedelplan
Støren - Mobilt blandeanlegg
Midlertidig svarbrev - Klage på vedtak Dispensasjonsbehandling - Midlertidig
dispensasjon fra kommunedelplan Støren
- Mobilt blandeanlegg - gbnr 45/281 og
45/354
Klagebehandling - Klage fra berørte
naboer på vedtak 121/16 - Midlertidig
dispensasjon fra kommunedelplan Støren
- gbnr 45/281 og 45/354

m.fl.
Hans Bonesrønning

(Vedleggene er markert med fet skrift).
Ingress
Behandling av klage på vedtak 121/16 om midlertidig omdisponering av eiendommene gbnr
45/281 og gbnr 45/354 fra sentrumsformål til industriformål, samt midlertidig rigging av et
mobilt betongblandeverk på 336m2 på eiendommen gbnr 45/354.

Saksopplysninger
Bakgrunn
Støren Betong AS søkte om midlertidig dispensasjon for oppsetting av mobilt
betongblandeanlegg på sin eiendom. Søknaden gjaldt å omdisponere eiendommene gbnr 45/281
og gbnr 45/354 fra sentrumsformål til industriformål, samt midlertidig rigging av et mobilt
betongblandeverk på 336m2 på eiendommen gbnr 45/354. Søknaden ble behandlet politisk i sak
96/16 den 22.8.2016, hvor dispensasjonen ble avslått, med begrunnelse at overordnet plan blir
vesentlig til side satt.
Støren Betong AS påklager dispensasjonsavslaget i brev datert 6.9.2016. Klagen ble behandlet i
møte den 17.10.2016 sak 121/16. Klageren fikk medhold med begrunnelse at fordelene anses
større enn ulempene, forutsatt at vilkårene gjennomføres. Det ble satt en rekke vilkår – 11
kulepunkt (se under).
Naboene til Støren Betong AS klager nå i brev datert 07.11.2016 på kommunes omgjøring av
dispensasjonsavslaget. Naboene utgjør 8 grunneiere (gbnr 45/347, 45/371, 45/342, 45/280,
45/279, 45/295, 45/365, 45/372), som er direkte berørt av virksomheten. De samme naboene
hadde også merknad i dispensasjonssaken.
Vedtaket 121/16 påklages i sin helhet. Melding om klagevedtak ble mottatt 25.10.2016 og
klagen er datert 07.11.2016. Klagen er dermed framsatt rettidig. Klagerne er også part i
dispensasjonssøknaden og har dermed rettslig klageinteresse i saken.
Vedtaket som ble fattet i sak 121/16 har følgende ordlyd:
«Midtre Gauldal kommune tar klagen til følge slik den framstår av Støren Betong AS v/Rune
Folgerø datert 06.09.2016. Vedtaket begrunnes med at NPM anser fordelene større enn
ulempene, foretatt at vilkårene holdes.
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Som vilkår settes:
 Det må foreligge dokumentasjon på støy- og luftkvalitet, samt at disse grenseverdiene i T1442/2012 tabell 3 og T-1520 tabell 1 overholdes.
 Det må foreligge dokumentasjon på avbøtende tiltak som skal gjennomføres for å sikre
tilfredsstillende støyforhold og luftkvalitet (T -1442/2012 og T – 1520).
 Det må sendes inn en henvendelse til Fylkesmannen hvor de redegjør for sin virksomhet
(jf. Forurensningsforskriften kapittel 36).
 Det må sendes inn dokumentasjon som belyser trafikksikkerheten og eventuell
virksomhetsbasert risiko for området.
 Flomsituasjonen for området må kartlegges. Det må legges inn en usikkerhetsmargin på
flomsonekartet på 50cm oppå de beregnede kotehøydene, og at arealet fylles opp til en
kotehøyde i tråd med flomsonekartet inkludert anbefalt sikkerhetsmargin.
 I flomrapporten må det også dokumenteres at oppfyllingen blir gjort på en slik måte som
ikke endrer strømningsforholdene mot jernbanen ved en eventuell flomsituasjon.
 Det må sendes inn en grunnvannsrapport som vurderer risikoen for økt forurensing av
grunnvannet og drikkevannet for området. (Drikkevannsforskriften § 4.1 og Nasjonale
målsetninger Protokoll for vann og helse vedtatt av Regjeringen 22.mai 2014).
Transportsystemet for vannforsyningen i området (både kommunalt og privat) må
kartlegges.
 Det må også foreligge en kartlegging av vaskevannets innhold av kjemikaler og andre
forurensninger som kan tenkes å tilføres til området.
 Det må foreligge dokumentasjon som viser området som inngår i dispensasjonen.
 Disp knyttes/gjelder kun for E6 utbygginga, men begrenset til 2025.
 Intern – veien til det mobile blandeverket må føres rundt eksisterende betong fabrikk
nord– øst og nord, lengst mulig vekk fra boligbebyggelsen på Prestteigen.

Midtre Gauldal kommune endrer sitt vedtak i dispensasjonssøknaden sak 96/16 datert
24.08.2016, slik at dispensasjonen innvilges med de ovenfor nevnte vilkår. Dette skjer i medhold
av plan- og
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bygningslovens § 19-2.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 1-9».

Klagens innhold
Klagen gjelder i sin helhet ønske om å få medhold i å ikke godta en midlertidig omdisponering
av eiendommene gbnr 45/281 og gbnr 45/354 fra sentrumsformål til industriformål, samt
midlertidig rigging av et mobilt betongblandeverk på 336m2 på eiendommen gbnr 45/354. Dette
begrunnes i hovedsak med at klagen fra Støren Betong ikke inneholder nye opplysninger som gir
grunnlag for å endre synet på tidligere dispensasjonsvedtak 96/16. Det framkom ikke hvilke nye
opplysninger utvalget la vekt på når Støren Betongs klage ble tatt til følge. Klager (i sak 121/16)
fikk også god anledning til å argumentere for sin sak i utvalgsmøtet den 17.10.2016.
Vedtaket vektlegger heller ikke bomiljøet på Prestteigen i tilstrekkelig grad og klagerne er
bekymret for hvem som er ansvarlig for å dokumentere at vilkårene som ble satt i klagevedtak
121/16 oppfylles. Problemstillinger knyttet til støy, støv trafikale forhold, flomsituasjon og
vannkilden bør vurderes gjennom en reguleringsplan.
Tilslutt er klagerne urolige for at utvalget stemte ned forslaget om at anlegget ikke skal drives
mellom 23.00 – 05.00
Klagen er vedlagt i sin helhet.

Vurdering
Rådmannen la i sin dispensasjonsvurdering – og gjentok dette i den påfølgende
klagebehandlingen – vesentlig vekt på behovet for regulering så lenge konsekvensene av tiltaket
var betydelige. Det var særlig med tanke på støy, forurensning, trafikkforhold, samt flom og
vannforsyning osv., som var for lite belyst og uforutsigbart og bare kunne få en helhetlig
avklaring gjennom en reguleringsprosess. Merknadene til dispensasjonsbehandlingen var
betydelige fra flere berørte parter – Fylkesmannen, Mattilsynet og de her nevnte berørte naboene.
Disse ble vektlagt da Rådmannen anbefalte avslag.
Klagerne viser til at det ikke er kommet inn nye opplysninger i klagesak 121/16 som gir god nok
grunn for å endre dispensasjonsvedtaket i sak 96/16. Rådmannen er enig i dette og viser til
klagevurderingen i sak 121/16 og konklusjonen. Man kan imidlertid si at det også gjelder for
naboene – det foreligger ingen nye opplysninger som kommunen har vært kjent med.
Videre framkommer det at det er utydelig hvilke nye opplysninger utvalget har lagt vekt på da
klagen 121/16 fikk medhold. Rådmannen viser til utvalgets begrunnelse i vedtaket: ‘’ Vedtaket
begrunnes med at NPM anser fordelene større enn ulempene, forutsatt at vilkårene overholdes’’.
I PBL § 19-2 står det skrevet at: ‘’En dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak
bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelser, blir vesentlig
tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene i en
samlet vurdering. (…)’’ Det framkommer ikke hvilke fordeler som vektlegges, noe Rådmannen
må gi klager medhold i.
Dispensasjonsverktøyet med mange vilkår er ikke et egnet verktøy for å ivareta dette tiltaket.
Rådmannen må gi klager også medhold i at det ikke er enkelt å håndheve disse vilkårene og
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hvem som er ansvarlig for gjennomføring og når. Det er kun gjennom regulering med tilhørende
konsekvensbeskrivelser og risiko- og sårbarhetsavklaring man kan ivareta lokale forhold.
I en dispensasjonsbehandling skal tiltakets konsekvenser til blant annet miljøet vurderes. ‘’Ved
dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet’’(jf I PBL § 19-2). Rådmannen mener
at utvalget har forsøkt å ivareta dette gjennom vilkårene, men er av den oppfatning at disse
vilkårene vanskelig lar seg håndheve i etterkant. Rådmannen er således enig med klager i at
formuleringer er uforpliktende og lite etterprøvbart. Det spørs imidlertid om dette kan anses som
en saksbehandlingsfeil.
I klagesak 121/16 ble det følgende ekstra vilkår fremmet: ‘’For å skjerme beboerne på
Prestteigen mest mulig, settes en grense i forhold til tid på døgnet anlegget ikke skal driftes.
Dette settes fra 23.00 – 05.00’’. Vilkåret falt med 5 mot 2 stemmer. Rådmannen har forståelse
for at beboerne på Prestteigen ikke ønsker aktivitet på anlegget døgnet rundt, noe som kan
medføre ugunstig støy. Utvalget har i stedet valgt å legge om den interne vegtraseen inne på
feltet for å imøtekomme naboene som medfører redusert støymengde.
For denne saken gjelder følgende og Rådmannen viser tilslutt til Ot.prp nr. 38 (1964-64) s. 105:
«Foreligger kolliderende interesser mellom flere parter, vil en endring i vedtaket lett føre til ny
klage fra en av de andre partene, som nå kommer i en ugunstig stilling (…). Når situasjonen
ligger slik an, er det lite hensiktsmessig at underinstansene treffer nytt vedtak, med mindre
klagen skulle vise at det første vedtaket åpenbart var et feilgrep. For å ikke trekke saken
unødvendig i langdrag , bør klagen ellers sendes klageinstansen til endelig avgjørelse».
Konklusjon
Rådmannen har ikke endret sitt opprinnelige syn på at tiltaket utløser regulering og at
dispensasjonsadgangen med vilkår ikke er egnet verktøy. I og med at foreliggende klagen
samsvarer med Rådmannens syn ville det normalt være en anbefaling at kommunen endrer sitt
siste vedtak. Dette vil igjen føre til at første klageren kan få en fornyet anledning å påklage dette
vedtaket.
Rådmannen anbefaler derfor at herværende klager ikke får medhold slik at saken kan få en
endelig avklaring ved oversendelse til Fylkesmannen. Rådmannen kan heller ikke se at det er
gjort feil i selve saksbehandlingen. Klagen av 07.11.2016 har ikke ført fram og klagevedtak
121/16 av 06.09.2016 bør opprettholdes.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår klagen slik den framstår av naboene datert 07.11.2016.
Avslaget begrunnes med at det ikke er kommet inn nye opplysninger eller foreligger
saksbehandlingsfeil som skulle tilsi endret utfall.
Midtre Gauldal kommune opprettholder sitt vedtak i dispensasjonssøknaden sak 121/16 datert
17.10.2016.
Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 1-9.
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Saksframlegg

Arkivnr. 143

Saksnr. 2016/2891-4

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
121/16

Møtedato
17.10.201
6
Saksbehandler: Kristine Bye

Klagebehandling - vedrørende midlertidig dispensasjon fra kommunedelplan
Støren - Mobilt blandeanlegg - gbnr 45/281 og 45/354

Dokumenter i saken:
1 I Klage på vedtak - Dispensasjonsbehandling - Midlertidig
dispensasjon fra kommunedelplan Støren - Mobilt
blandeanlegg - gbnr 45/281 og 45/354
2 I Støren Betong AS, klagesak NPM - alternativ plassering
3 I Støren Betong AS, klagesak NPM - oversendelse av
supplerende kartutsnitt
4 S Klagebehandling - vedrørende midlertidig dispensasjon fra
kommunedelplan Støren - Mobilt blandeanlegg - gbnr 45/281 og
45/354

Støren Betong AS
Støren betong AS
Støren betong AS

(Vedleggene er marker med fet skrift).

Ingress
Behandling av klage på vedtak om å omdisponere eiendommene gbnr 45/281 og gbnr 45/354 fra
sentrumsformål til industriformål, samt rigging av et mobilt betongblandeverk på 336m2 på
eiendommen gbnr 45/354.

Saksopplysninger
Bakgrunn
Støren Betong AS v/Rune Folgerø klager i brev datert 06.09.2016 på dispensasjonsvedtak 96/16
som ble behandlet i utvalg for Næring, plan og miljø den 22.08.2016. Vedtaket omhandlet å
omdisponere eiendommene gbnr 45/281 og gbnr 45/354 fra sentrumsformål til industriformål,
samt rigging av et mobilt betongblandeverk på 336m2 på eiendommen gbnr 45/354. Vedtaket
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påklages i sin helhet. Melding om dispensasjonsvedtak ble mottatt 31.08.2016 og klagen er
datert 06.09.2016. Klagen er dermed framsatt rettidig. Klager er også tiltakshaver i
dispensasjonssøknaden og har dermed rettslig klageinteresse i saken.
Vedtak som ble fattet i dispensasjonsvedtak 96/16 har følgende ordlyd:
«Midtre Gauldal kommune avslår midlertidig dispensasjon fra kommunedelplan Støren for å
omdisponere eiendommene gbnr 45/281 og gbnr 45/354 fra sentrumsformål til industriformål,
samt rigging av et mobilt betongblandeverk på 336m2 på eiendom gbnr 45/354.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at tiltaket
setter overordnet plan vesentlig til side, og kan få store konsekvenser for de omkringliggende
områdene».
Klagens innhold
Klageren har i sitt brev gitt en begrunnelse for klagen og gitt en del ytterligere informasjon om
bedriften og markedet. Klageren har i tillegg drøftet en rekke faktorer som ønskes vurdert i
saksbehandlingen.
Klagen gjelder i sin helhet ønske om å få medhold for å omdisponere eiendommene gbnr 45/281
og gbnr 45/354 fra sentrumsformål til industriformål, samt rigging av et mobilt
betongblandeverk på 336m2 på eiendom gbnr 45/354. Ønske om midlertidig omdisponering og
rigging av mobilt betongblandeverk begrunnes med at det er utenkelig at gjeldende areal kan
omdisponeres til bolig/næring så lenge Støren Betong AS ser seg nødt til å benytte dette. Også
mest sannsynlig ikke før E6 – utbyggingen er ferdig forbi området. Fordelen med at Støren
Betong AS (kommunens egen industri) blir istad til å kunne bidra med store leveranser til
gjeldende veiprosjekt, spesielt med tanke på arbeidsplasser og økonomi.
Klager viser til ulempene med at deres bedrift ikke får deltagelse i veiprosjektet, og at større
entreprenører vil etablere et mobilt blandeverk, noe som vil føre til tap for Støren Betong AS.
Klager viser videre til:
 Sitt fortrinn å være et godt etablert firma.
 At de eksterne instansene ikke har noen merknader, foruten noen vilkår som er
overkommelige. Også naboene har betingelser som er overkommelige.
 Stiller spørsmålstegn ved habiliteten til et av utvalgets medlemmer.
 At E6 – utbyggingen er et langt større tiltak med større konsekvenser.
 Setter spørsmålstegn ved kommunens vilje til å satse på næringslivet (Strategisk
Næringsplan for Trondheimsregionen 2013-16).
Klagen er vedlagt i sin helhet.
Ettersendelse 13.09.2016
I ettertid har klager sendt en epost der det vises til signaler om at en annen plassering av ett
mobilt betong-blandeverk på deres tomt kan være «lettere å akseptere». Alternativ plassering
vises i vedlagt situasjonskart.
Ettersendelse 22.09.2016
Klager har ettersendt supplerende opplysninger om vanntilkoblingen ifra kommunalt anlegg til
mobilt midlertidig blandeverk.
Begge ettersendelsene er vedlagt i sin helhet.

105

Vurdering
Klageren mener det er utenkelig at gjeldende areal blir omdisponert til bolig/næring så lenge
Støren Betong AS ser seg nødt til å benytte dette arealet. Rådmannen kan se seg enig i dette, og
viser til vurderingen av dispensasjonsbehandlingen, sak 95/16; «Rådmannen ser at utvikling til
sentrumsformål er noe som ikke kommer til å skje i nærmeste framtid. Det er dermed fornuftig
og forståelig å søke om midlertidig dispensasjon, slik at en næringsaktør fortsatt kan drive sin
virksomhet i en begrenset periode». Rådmannen holder fast ved dette, men mener fortsatt at det
kan være store konsekvenser knyttet til dette tiltaket, noe som bør bli vurdert.
Klager viser til Støren Betong AS som kan bidra med store leveranser til gjeldende veiprosjekt,
spesielt med tanke på arbeidsplasser og økonomi. Dette vurderer rådmannen som svært positivt.
Som skrevet i vurderingen i dispensasjonssøknaden kan det sees som positivt at det allerede
eksisterer industribebyggelse på eiendom gbnr 45/281, og at industrivirksomheten samles på et
område.
Likevel vil et slikt tiltak medføre problemstillinger knyttet til blant annet støy, støv, trafikale
forhold, flomsituasjonen og vannkilden. Rådmannen er av den oppfatning av at skal slike tiltak
gjennomføres bør det foreligge nødvendig dokumentasjon på slike forhold. Dette bør bli vurdert
gjennom en reguleringsplan.
Klager viser videre til de eksterne instansene og naboene, og at de ikke har noen merknader,
foruten noen vilkår som er overkommelige. Rådmannen er ikke enig i dette og viser til en rekke
merknader og vilkår fra naboer og eksterne instanser knyttet til støy, støv, trafikale forhold,
flomsituasjon og vannkilden. Dette må dokumenteres, noe som ikke er gjort. Når det er så
mange forhold som ikke er dokumentert mener rådmannen at tiltaket er for stort og uforutsigbart
for en dispensasjonsbehandling.
Klager setter spørsmålstegn til habiliteten til et av utvalgsmedlemmene i NPM – utvalget. Dette
er ikke rådmannen kjent med, og kan dermed ikke ta hensyn til dette.
Videre vises det til begrunnelsene til avslag på dispensasjonssøknaden;« det kan få konsekvenser
for de omkringliggende områdene.» Klager setter spørsmålstegn ved etablering av ny E6 i
nærheten av det omsøkte området, og mener E6 utbyggingen vil medføre større konsekvenser
enn ønsket tiltak. Rådmannen kan opplyse om at E6 prosjektet er en utbygging som er fastsatt i
forbindelse med en reguleringsplan. Problematikken rundt ulike forhold er belyst og vesentlig
dokumentert i reguleringsarbeidet, noe som ikke er tilfelle i denne saken. Det eksisterer ingen
reguleringsplan for omsøkte tiltak.
Tilslutt blir det vist til Strategisk næringsplan, og spørsmål om at kommunen ikke tilrettelegger
for industri da en slik dispensasjon blir avslått. Strategisk næringsplan vektlegger at eksisterende
industri skal styrkes og videreutvikles. Rådmannen mener det er viktig å legge til rette for noe
som kan medføre en vekst i samfunnsutviklingen på Støren. Likevel betyr ikke dette at man
velger dispensasjon framfor regulering.
Ut fra en samlet vurdering mener rådmannen at ulempene er større enn fordelene. Ønsket tiltaket
er så stort og omfattende, med manglende dokumentasjon på vesentlige faktorer, noe som
medfører at klagen bør avslås.
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Klager har i ettertid kommet med alternativ plassering samt opplysninger knyttet til
vanntilkoblingen til mobilt midlertidig blandeverk på eiendom gbnr 45/281. Rådmannen mener
at vedlagt situasjonskartet viser en bedre plassering da eiendommen allerede har eksisterende
industribygg. Likevel har rådmannen den samme oppfatningen som nevnt ovenfor, og mener at
tiltaket er for stort for en dispensasjonsbehandling.
Konklusjon
Rådmannen kan ikke se at de nye opplysningene som har kommet fram i klagen endrer synet på
dispensasjonsvedtaket. Rådmannen kan heller ikke se at det er gjort feil i saksbehandlingen.
Klagen av 06.09.2016 har ikke ført fram og dispensasjonsvedtak 96/16 av 24.08.2016 bør
opprettholdes.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår klagen slik den framstår av Støren Betong AS v/Rune Folgerø
datert 06.09.2016. Avslaget begrunnes med at det ikke er kommet inn nye opplysninger eller
foreligger saksbehandlingsfeil som skulle tilsi endret utfall.
Midtre Gauldal kommune opprettholder sitt vedtak i dispensasjonssøknaden sak 96/16 datert
24.08.2016.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 1-9. Saksprotokoll i Utvalg for
næring, plan og miljø - 17.10.2016
Utvalget fremmet følgende forslag:
Midtre Gauldal kommune tar klagen til følge slik den framstår av Støren Betong AS v/Rune
Folgerø datert 06.09.2016. Vedtaket begrunnes med at NPM anser fordelene større enn
ulempene, foretatt at vilkårene holdes.
Som vilkår settes:
 Det må foreligge dokumentasjon på støy- og luftkvalitet, samt at disse grenseverdiene i
T-1442/2012 tabell 3 og T-1520 tabell 1 overholdes.
 Det må foreligge dokumentasjon på avbøtende tiltak som skal gjennomføres for å sikre
tilfredsstillende støyforhold og luftkvalitet (T -1442/2012 og T – 1520).
 Det må sendes inn en henvendelse til Fylkesmannen hvor de redegjør for sin virksomhet
(jf. Forurensningsforskriften kapittel 36).
 Det må sendes inn dokumentasjon som belyser trafikksikkerheten og eventuell
virksomhetsbasert risiko for området.
 Flomsituasjonen for området må kartlegges. Det må legges inn en usikkerhetsmargin på
flomsonekartet på 50cm oppå de beregnede kotehøydene, og at arealet fylles opp til en
kotehøyde i tråd med flomsonekartet inkludert anbefalt sikkerhetsmargin.
 I flomrapporten må det også dokumenteres at oppfyllingen blir gjort på en slik måte som
ikke endrer strømningsforholdene mot jernbanen ved en eventuell flomsituasjon.
 Det må sendes inn en grunnvannsrapport som vurderer risikoen for økt forurensing av
grunnvannet og drikkevannet for området. (Drikkevannsforskriften §4.1 og Nasjonale
målsetninger Protokoll for vann og helse vedtatt av Regjeringen 22.mai 2014).
Transportsystemet for vannforsyningen i området (både kommunalt og privat) må
kartlegges.
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 Det må også foreligge en kartlegging av vaskevannets innhold av kjemikaler og andre
forurensninger som kan tenkes å tilføres til området.
 Det må foreligge dokumentasjon som viser området som inngår i dispensasjonen.
 Disp knyttes/gjelder kun for E6 utbygginga, men begrenset til 2025.
 Intern – veien til det mobile blandeverket må føres rundt eksisterende betong fabrikk
nord – øst og nord, lengst mulig vekk fra boligbebyggelsen på Prestteigen.

Midtre Gauldal kommune endrer sitt vedtak i dispensasjonssøknaden sak 96/16 datert
24.08.2016, slik at dispensasjonen innvilges med de ovenfor nevnte vilkår. Dette skjer i medhold
av plan- og bygningslovens § 19-2.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 1-9.
Alternativt forslag enstemmig vedtatt.
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Haukdal fremmet også et ekstra kulepunkt til det alternative forslaget:


For å skjerme beboerne på Prestteigen mest mulig, settes en grense i forhold til tid på
døgnet anlegget ikke skal driftes. Dette settes fra 23.00 – 05.00.

Forslaget om ekstra kulepunkt falt med 5 mot 2 stemmer.

Vedtak
Midtre Gauldal kommune tar klagen til følge slik den framstår av Støren Betong AS v/Rune
Folgerø datert 06.09.2016. Vedtaket begrunnes med at NPM anser fordelene større enn
ulempene, foretatt at vilkårene holdes.
Som vilkår settes:
 Det må foreligge dokumentasjon på støy- og luftkvalitet, samt at disse grenseverdiene i
T-1442/2012 tabell 3 og T-1520 tabell 1 overholdes.
 Det må foreligge dokumentasjon på avbøtende tiltak som skal gjennomføres for å sikre
tilfredsstillende støyforhold og luftkvalitet (T -1442/2012 og T – 1520).
 Det må sendes inn en henvendelse til Fylkesmannen hvor de redegjør for sin virksomhet
(jf. Forurensningsforskriften kapittel 36).
 Det må sendes inn dokumentasjon som belyser trafikksikkerheten og eventuell
virksomhetsbasert risiko for området.
 Flomsituasjonen for området må kartlegges. Det må legges inn en usikkerhetsmargin på
flomsonekartet på 50cm oppå de beregnede kotehøydene, og at arealet fylles opp til en
kotehøyde i tråd med flomsonekartet inkludert anbefalt sikkerhetsmargin.
 I flomrapporten må det også dokumenteres at oppfyllingen blir gjort på en slik måte som
ikke endrer strømningsforholdene mot jernbanen ved en eventuell flomsituasjon.
 Det må sendes inn en grunnvannsrapport som vurderer risikoen for økt forurensing av
grunnvannet og drikkevannet for området. (Drikkevannsforskriften §4.1 og Nasjonale
målsetninger Protokoll for vann og helse vedtatt av Regjeringen 22.mai 2014).
Transportsystemet for vannforsyningen i området (både kommunalt og privat) må
kartlegges.
 Det må også foreligge en kartlegging av vaskevannets innhold av kjemikaler og andre
forurensninger som kan tenkes å tilføres til området.
 Det må foreligge dokumentasjon som viser området som inngår i dispensasjonen.
 Disp knyttes/gjelder kun for E6 utbygginga, men begrenset til 2025.
 Intern – veien til det mobile blandeverket må føres rundt eksisterende betong fabrikk
nord – øst og nord, lengst mulig vekk fra boligbebyggelsen på Prestteigen.
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Midtre Gauldal kommune endrer sitt vedtak i dispensasjonssøknaden sak 96/16 datert
24.08.2016, slik at dispensasjonen innvilges med de ovenfor nevnte vilkår. Dette skjer i
medhold av plan- og bygningslovens § 19-2.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 1-9.

110

111

112

Saksframlegg

Arkivnr. 143

Saksnr. 2015/4195-15

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
96/16

Møtedato
22.08.201
6
Saksbehandler: Kristine Bye

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

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

Støren Betong AS

Støren Betong AS

May Britt Aas og Hans Erik Gynnild m.fl.

Saga Hus A.S

Saga Hus A.S
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag m.fl.

8

I

9

I

10

I

11

I

12

I

13

I

14

I

15

S

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

Direktoratet for mineralforvaltning med
Bergmesteren for Svalbard
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Mattilsynet
Norges vassdrags- og energidirektorat

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Jernbaneverket
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

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

Saksopplysninger
Bakgrunn
Støren Betong AS v/Rune Folgerø søker om
midlertidig dispensasjon fra kommunedelplan
Støren for å kunne disponere eiendommene til
industriformål på eiendom gbnr 45/281 og
45/354, samt rigging av et mobilt
betongblandeverk på eiendommen gbnr 45/354.
Fullstendig søknad ble mottatt 20.04.2016.
Beliggenhet
Området ligger på Støren, øst for E6.
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Figur 1
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Dagens situasjon/beskrivelse av tiltaket
Tiltakshaver beskriver at: ‘’ Støren Betong AS er i dag
lokalisert til
eiendommene gbnr 45/281 og gbnr 45/354 i Midtre Gauldal kommune.
(…) Tomtestørrelsene er henholdsvis på ca. 11 531 m2 og ca. 14 813m2. Eiendommene er
berørt av flomsonekart angitt med flomfare. Hjemmelshaver til begge eiendommene er Folgerø
Eiendom AS.
Vi tillater oss nå å søke om dispensasjon fra angitt formål på plankart i
kommuneplanens arealdel, kommunedelplan Støren, i en tidsbegrenset periode, for å kunne
disponere eiendommer til industriformål, samt rigging av et mobilt betongblandeverk på
eiendom 45/354 som vist på vedlagte situasjonsplan og tegninger.
Lagring av sand og singel ønskes plassert mot bebyggelse på Prestteigen som ekstra tiltak for å
skjerme grensesnittet industri og boligbebyggelse.
Figur 2 Situasjonskart over tiltaket.

(…) Tidsrom for bruk av mobilt blandeverk knyttes opp mot byggetiden for ny E-6 for
strekningen Ulsberg – Skjerdingstad. Denne parsellen har i dag en estimert total byggeperiode
mellom høst 2016 og fram til 2023. Det mobile betongblandeverket vil bli satt opp når behovet
avdekker seg og rigget ned igjen når det stasjonære anlegget selv greier å produsere etterspurt
betongmengde.
Det mobile blandeverket skal være ca. 21x16m.
Viser til vedlagt søknad for en helhetlig beskrivelse.
Planavklaring
Omsøkte tiltak ligger innenfor kommunedelplan Støren med følgende bestemmelser:
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Søkers begrunnelse for tiltaket
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har
oppgitt følgende begrunnelse:
‘’ Utbyggingen av ny E6 innenfor naturlig leveringsområde for Støren Betong AS vil kreve
større mengder betong
enn hva dagens produksjonsanlegg på Støren greier å ivareta. Området som søkes ivaretatt fra
Støren Betong AS
vil naturlig være mellom Ler og Ulsberg.
For å kunne ivareta de behov denne store utbyggingen krever ønskes det å kunne sette opp et
mobilt
betongblandeverk. Dette for å bidra til produksjon av betong når behovet overskrider
kapasiteten til eksisterende
blandeverk.
(…) I området hvor blandeverket søkes plassert, vil terrengnivået heves til nivå over 200 – årsflom-mål. Dvs. på samme nivå som produksjonshall som allerede står på tomten.
I snitt blir det behov for å heve området ca. 70-80 cm i forhold til eks. terrengnivå.
Strømtilkoblingen vil skje fra trafo som befinner seg på eiendommen. Vanntilkoblingen fra
kommunalt anlegg som befinner seg i umiddelbar nærhet.
Mobilstasjonen er et lukket anlegg og vil ikke generere mer støy enn eksisterende
produksjonsanlegg.
Vi ønsker å få fram synergieffektene for drift og miljø som en slik løsning vil ivareta. Dette
gjelder utnyttelse av
allerede eksisterende materiell slik som transportutstyr, maskiner, personell og
bygningsmasse.’’
Viser til vedlagt søknad for en helhetlig begrunnelse.
Høring/nabovarsel
Søknad om dispensasjon ble sendt på høring med frist 27.05.2016. Følgende har svart innen
tidsfristen:
Fylkesmannen i Sør – Trøndelag
(…) Det foreligger ingen beskrivelse eller vurdering av støysituasjonen i dag. Det er heller ikke
gjort noen vurdering av effekten av en eventuell økt transport inn og ut av området.
Retningslinje for behandling av støy- og luftkvalitet i arealplanlegging (T-1442/2012 og T1520) skal legges til grunn ved planlegging av ny virksomhet og endring av eksisterende
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virksomhet. Det er angitt grenseverdier for både støy og svevestøv i T-1442/2012 (tabell 3) og
T-1520 (tabell 1). Disse grenseverdiene må legges til grunn ved utvidelse av virksomheten.
Dette er viktig for å sikre at beboerne på Prestteigen får tilfredsstillende støy- og støvforhold.
For å sikre forutsigbarhet for både naboer, berørte myndigheter og bedriften selv mener
Fylkesmannen at det må settes som vilkår for dispensasjonen at grenseverdiene i T-1442/2012
og T-1520 skal overholdes.
I T- 1442/2012 og T-1520 er det også beskrevet hvilke avbøtende tiltak som kan gjennomføres
for å sikre tilfredsstillende støyforhold og luftkvalitet. Disse konkrete tiltakene kan med fordel
tas inn som vilkår til dispensasjonen.
Fylkesmannen er delegert forurensningsmyndighet fra departementet for diverse
industribransjer, bl.a. betongfabrikker. Bedriften må derfor sende en henvendelse til
Fylkesmannen hvor de redegjør for sin virksomhet (jf. forurensningsforskriften kapittel 36). På
bakgrunn av denne redegjørelsen vil Fylkesmannen vurdere om det er behov for å regulere
virksomheten gjennom en tillatelse. Er det gode nok bestemmelser i dispensasjonssaken kan
dette være tilstrekkelig.
Omsøkte område ligger i en flomsone. Fylkesmannen viser til uttalelse fra NVE (…).
Videre anbefaler vi at det i behandlingen gjøres en vurdering av om tiltaket vil ha betydning for
samfunnssikkerheten i området. Trafikksikkerheten og eventuell virksomhetsbasert risiko, i
tillegg til flomfare, er tema som bør tas inn i vurderingen. (…).
Fylkesmannen viser til overfornevnte og forutsetter at kommunen setter vilkår som
tilfredsstillende støv- og støyforhold i henhold til T-1442/2012 og T-1520 i dispensasjonen. Det
kan med fordel settes krav om avbøtende tiltak.
Dersom kommunen gir tillatelse til tiltaket uten at disse vilkårene tas inn, ber Fylkesmannen om
å bli underrettet for å vurdere å påklage kommunens vedtak.
Fylkesmannen minner også om at alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes etter
prinsippene i naturmangfoldloven §§8-12 (jf nml § 7).
Sør – Trøndelag fylkeskommune
I kommunedelplan Støren er området vist med fremtidig arealformål bebyggelse og anlegg,
sentrumsformål. Ut fra de områdene vi har ansvar for å forvalte har vi ingen merknad til
søknaden.
Vi minner om den generelle aktsomhetsplikten eller § 8 i kulturminneloven. Dersom en under
opparbeidingen skulle støte på noe spesielt.
Direktoratet for mineralforvaltning
DMF kan ikke se at den foreslåtte dispensasjonen kommer i konflikt med registrerte forekomster
av mineralske ressurser av regional eller nasjonal verdi eller masseuttak. DMF har derfor ingen
merknader til at det gjøres en dispensering av kommunedelplanen.
Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE)
NVE ferdigstilte et flomsonekart for Støren med tilhørende rapport den 15.05.2001. Omsøkt
tiltak omfattes av dette flomsonekartet. Flomsonekartleggingen viser at 200-års flommen vil
ligge på kote 66,3 i planområdet. For flomsonekartene utarbeidet etter 2012, er det lagt på et
såkalt klimatillegg. Flomsonekartene er et resultat av et meget grundig og faglig dyktig arbeid
og kartene er av en slik nøyaktighet at det kan benyttes direkte i arealplanarbeid og byggesak.
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Flomsonekartene er imidlertid beregninger og ikke målinger og alle beregninger er forbundet
med en viss usikkerhet. For å hensynta denne usikkerheten anbefales det i denne rapporten å
legge til en usikkerhetsmargin på 50cm oppå de beregnede kotehøydene. Dersom en fyller opp
arealet til en kotehøyde i tråd med flomsonekartet inkludert anbefalt sikkerhetsmargin, anser vi
kravene om sikker byggegrunn mot flomfare som ivaretatt.
Jernbaneverket
Forutsatt at oppfyllingen gjøres på en slik måte at den ikke endrer strømningsforholdene mot
jernbanen ved flom, har vi ingen merknader mot at det gis midlertidig dispensasjon.
Mattilsynet
(…)Mattilsynet har registrert et vannforsyningssystem som ligger på omsøkte areal. Prestteigen
vannverk har grunnvannsbrønn i løsmasser som kilde. Det er boret 8 meter ned i stedlige masser
bestående av elveør. Kilden ligger ikke på tinglyst grunn i følge vannverket. (…)Vannverket
forsyner 16 husstander, i alt 42 personer. Borehullet er etablert på eiendommen gbnr 45/281,
mens pumpehuset er plassert på eiendommen gbnr 45/354. Vannverket er ikke
godkjenningspliktig.
Borehullet er plassert på et område der det allerede er ganske mye aktivitet. Ved etablering av
vannverket var området lite berørt.
Mattilsynet vurderer risikoen for økt bakteriologisk forurensning som følge av eksisterende
aktivitet som liten, men kjemisk/fysikalsk kan prege vannkvaliteten tenkes å bli påvirket, særlig
over tid. Spesielt vasking av biler/ utstyr setter sitt preg på området. Det er etablert laguner der
vaskevann fra Støren betong AS tømmes. Disse var i 2014 ca.20 meter fra kilden.
Ved å utvide aktiviteten på omsøkte eiendom kan faren for forurensning av grunnvannet øke.
Utslipp av petroleumsprodukter, kjemikaler etc. til løsmasser kan gjøre en drikkevannskilde
uegnet i flere år. Mattilsynet viser i den forbindelse til drikkevannsforskriften §4.1 (…).
Mattilsynet viser også til Nasjonale målsettinger under Protokoll for vann og helse, vedtatt av
Regjeringen 22.mai 2014.
Mattilsynet gjennomførte i 2014 tilsyn ved vannverket. Vannverkseier ble da bedt om å finne
egnede analyseparametere for å overvåke kilden med hensyn på forurensningsfare.
Forhold som kan innvirke på forurensningsfaren er blant annet retningen på
grunnvannsstrømmen i området og vannverkets uttak av vann i forhold til tilsiget. Likevel kan
finpartikulært stoff over tid påvirke vannkvaliteten. Det er viktig å kartlegge vaskevannets
innhold av kjemikaler etc. og andre forurensninger som kan tenkes å tilføre området.
Mattilsynet ser det som viktig at konsekvenser for vannkvaliteten til Prestteigen vannverk blir
vurdert i denne saken. Det avhenger blant annet av den fysiske plasseringen av
betongblandeverket og andre aktiviteter. Det er ikke mulig å fastslå konsekvenser for
vannkvaliteten uten nærmere undersøkelser av strømningsforhold etc.
Det man absolutt må unngå er en akutt eller gradvis forringelse av vannkvaliteten, særlig
forurensning som ikke er mulig å fange opp, og som kan medføre helsefare ved inntak av
drikkevann.
Eventuelle transportsystem for vannforsyning i området (både kommunalt og privat) må
kartlegges og tas hensyn til.
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Merknader fra de berørte naboene
Naboene har stor forståelse for at Støren betong ønsker å utvide sine aktiviteter, men ser også at
tiltaket vil ha negative konsekvenser for beboerne på Prestteigen1. En dispensasjon vil gi betydelig større aktivitet i fabrikken. Det vil medføre at større
deler av eiendommen benyttes til produksjonsformål, til en trafikkøkning på
fabrikkområdet, og sannsynligvis produksjon i større deler av døgnet. Støv- og
støyplager vil kunne bli vesentlig mer alvorlige.
2. Beboerne frykter at forringelsen av bomiljøet vil kapitaliseres i boligprisene og påføre
beboerne store formuestap.
3. En eventuell dispensasjon vil i praksis medføre at plankartet settes ut av funksjon for en
lang tidsperiode. Det er betydelig usikkerhet knyttet til tidsbegrensningen. Ytterligere
industrialisering i Roligheta vil vanskeliggjøre en utvikling i tråd med plankartet, og
bidra til enda større usikkerhet om boligområdets framtid. For beboerne , og
sannsynligvis kommunen, hadde det vært bedre om det ble benyttet planlagte
industriområder til utvidelse av Støren Betongs aktiviteter.
Om det likevel gis dispensasjon har naboene følgende forslag:
1. For å redusere støv- og støyproblemer bør veier og andre arealer i fabrikkområdet
asfalteres i så stor grad som mulig.
2. Atkomsten til det mobile anlegget bør legges mellom eksisterende fabrikk og Gaula.
3. Det bør vurderes omfattende skjermingstiltak mellom boligområdet og fabrikkområdet.
(…) Beboerne mener at lagrene for sand og singel bør bygges inn, og at det etableres
skjerming langs vei og tomtegrenser.
4. Produksjon bør skje mellom f.eks. oppstart tidligst 07.00 og avsluttes senest 20.00.
Tidligere har Prestteigen boliglag påpekt det problematiske i at ekspansjonen til Støren Betong
har medført at brønnen til vannverket har blitt liggende midt i fabrikkområdet. Beboerne ønsker
så snart som mulig å tilkobles det kommunale vannverket.
Støren Betong AS v/ Rune Folgerø’s kommentarer til naboene
(…) Siden år 2000 har vi registrert og fått tilbakemelding på at det i perioder med varmt og tørt
vær, oppstår støv grunnet lastebiltrafikken på tomta. Dette har vi i stor grad klart å løse med
salting.
Det er et faktum at utbyggingen av E6 har fått langt større dimensjoner, og starter tidligere, enn
vi trodde i forkant av godkjenning av reguleringsplanen for vårt område. Da så vi ikke at
behovet for betong ville bli så stort at omsøkte tiltak ville bli nødvendig.
(…) En leverandør av betong må i tidlig fase, ovenfor entreprenøren kunne dokumentere
tilstrekkelig kapasitet for å komme i betraktning.
(…) Som det framkommer er omsøkt tiltak knyttet til en periode hvor det uansett blir en
betydelig anleggsvirksomhet på og i nærheten av Prestteigen grunnet E6 – utbyggingen. Dette er
en realitet både vi og beboerne må forholde oss til. Vi ser ingen mulighet til at vi kan flytte, slik
at det kan realiseres utbygging ihht. nye reguleringsplan før etter at E6 utbyggingen forbi
Prestteigen er ferdig. Vi mener derfor, i motsetning til merknadene, at vår mulighet til deltagelse
i E6 – utbyggingen bidrar til et sikrere framtidig godt bomiljø på Prestteigen, siden vi da med
lagt større sannsynlighet er i stand til etablering på annet industriområde.
Kommentar på beboernes forslag:
Vi er ikke uvillig til å imøtekomme ønsket om asfaltering eller tilsvarende tiltak av det mest
trafikkerte arealet.
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Det er ikke plass til annen adkomst en det skisserte på tomten. Skissert adkomst, er i en vis grad
allerede skjermet med bygning og noe skog, og tiltak mot støving ifra denne vil gi bedre effekt
siden det uansett vil foregå annen trafikk her.
Det kan ikke gis garantier imot at det vil forekomme leveranser av betong utenfor normal
arbeidstid, selv om det er ønskelig ifra vår side også. (…) Men vi er selvsagt innstilt på å foreta
denne evt. produksjonen ifra det anlegget som medfører minst støy og andre negative ulemper.
Vi kan også se for oss at varsling om slike evt. leveranser, i noen grad, vil minske denne
ulempen.
(…)Det er beskrevet ifm. Tiltaket at det er ønskelig at midlertidig mobilt blandeverk blir koblet
til og kan benytte vann ifra kommunalt vannverk (noe Støren Betong AS må koste). Hvis dette
blir en realitet, synes det naturlig at en videreføring av denne tilkoblingen (til Boliglaget) vil
medføre betydelig lavere kostnad for dem. Med andre ord så kan vi være villig til å koste deler
av Prestteigen Boliglag sin tilkobling til kommunalt vannverk.
Forutsetninger som må oppfylles for å kunne gi dispensasjon
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom hensynet til
bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelser, ikke vesentlig blir
tilsidesatt.
Samt at fordelene med å innvilge dispensasjonen må være klart større enn ulempene, etter en
samlet vurdering.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
Dispensasjonen kan gis både midlertidig og varig. Det kan i tillegg settes vilkår ved
dispensasjonen.

Vurdering
Støren Betong AS ønsker å sette opp en midlertidig betong blandeverk i forbindelse med
utbyggingen på strekningen E6 Ulsberg – Skjerdingstad. Rådmannen forstår Støren Betongs
ønske om å etablere seg på eiendom gbnr 45/281 og 45/354 da det er kort avstand til Prestteigen,
der det kommer til å være en økt anleggsvirksomhet knyttet til E6 – utbyggingen. Det er også
allerede etablert industribebyggelse på eiendom gbnr 45/281. Et slikt blandeverk kan derimot
føre til problemstillinger knyttet til blant annet støy, støv, trafikale forhold, flomsituasjon og
ikke minst vannkilden.
Det er et grunnleggende prinsipp i arealforvaltningen at konsekvensen av tiltaket vurderes,
hvorvidt det er akseptabelt med dispensasjon framfor f.eks. regulering. I overordnede
kommunedelplan Støren er arealene avsatt til framtidig sentrumsformål, med krav om
regulering. Rådmannen ser at utvikling til sentrumsformål er noe som ikke kommer til å skje i
nærmeste framtid. Det er dermed fornuftig og forståelig å søke om midlertidig dispensasjon, slik
at en næringsaktør fortsatt kan drive sin virksomhet i en begrenset periode.
Rådmannen ser ut fra høringsuttalelsene at det er store konsekvenser knyttet til dette tiltaket.
Tiltaket utløser dermed krav om regulering. Rådmannen gjør oppmerksom på at eksisterende
virksomhet er lovlig og ikke krever hverken dispensasjon eller regulering. Det er det nye tiltaket
som utløser ovenfor nevnte krav. Rådmannen anbefaler at det ikke gis midlertidig dispensasjon.
Til dette er det midlertidige tiltaket for lite belyst og uforutsigbart.
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Ønsker utvalget likevel å gi en midlertidig dispensasjon må det kreves dokumentasjon fra
tiltakshaver, samt at det settes krav som imøtekommer merknadene som f.eks. støy,
forurensning, trafikkforhold, flom og vannforsyning, m.m.
Utvalget bør også sette klare tidsfrister, hvilke områder som omfattes av dispensasjonen, og si
noe om krav til avbøtende tiltak.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår midlertidig dispensasjon fra kommunedelplan Støren for å
omdisponere eiendommene gbnr 45/281 og gbnr 45/354 fra sentrumsformål til industriformål,
samt rigging av et mobilt betongblandeverk på 336m2 på eiendom gbnr 45/354.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at tiltaket
setter overordnet plan til side, og kan få store konsekvenser for de omkringliggende områdene.

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 22.08.2016
Haukdal (V) ønsket sin habilitet vurdert. Utvalgsmedlemet ble vurdert habil.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Midtre Gauldal kommune avslår midlertidig dispensasjon fra kommunedelplan Støren for å
omdisponere eiendommene gbnr 45/281 og gbnr 45/354 fra sentrumsformål til industriformål,
samt rigging av et mobilt betongblandeverk på 336m2 på eiendom gbnr 45/354.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at tiltaket
setter overordnet plan til side, og kan få store konsekvenser for de omkringliggende områdene.
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Saksframlegg

Arkivnr. 142

Saksnr. 2016/3430-11

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
28/17
06.03.2017
Saksbehandler: Kristine Bye

Dispensasjonsbehandling - Oppføring av anneks - gbnr 400/1/85 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.

Dokumenter i saken:
1
I
Søknad om dispensasjon fra bygging i LNFsone 1 - oppføring av anneks - gbnr 400/1/85
- Håkkådalen - Knut Magne Reitan
3
U Høringsbrev - dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - oppføring av
anneks - gbnr 400/1/85
4
N Høringsbrev - dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - oppføring av
anneks - gbnr 400/1/85
5
N Uttalelse skogbruk og vilt - Søknad om
dispensasjon fra bygging i LNF-sone 1 oppføring av anneks - gbnr 400/1/85 - Søndre
Soknedal statsallmenning - Knut Magne Reitan
6
I
Uttalelse fra Mattilsynet - Høringsbrev dispensasjon fra kommuneplanens arealdel oppføring av anneks - gbnr 400/1/85
7
I
Sametingets uttalelse - oppføring av anneks på
gbnr 400/1/85 - Midtre Gauldal kommune
8
N Søknad om dispensasjon fra bygging i LNFsone 1 - oppføring av anneks - gbnr 400/1/85 Søndre Soknedal statsallmenning - Knut Magne
Reitan
9
I
Til uttalelse - dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - oppføring av
anneks - Nordstuøyan - Midtre Gauldal
400/1/85
10 I
Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - oppføring av anneks - Nordstuøyan -
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Knut Magne Reitan
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag m.fl.
Kai Børge Amdal m.fl.
Kristine Bye

Mattilsynet
Sametinget
Kristine Bye

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

11

S

12

U

13

I

Midtre Gauldal 400/1/85
Dispensasjonsbehandling - Oppføring av
anneks - gbnr 400/1/85 - Dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel.
Høringsbrev - Oppføring av anneks - gbnr
Villreinnemda
400/1F85 - Dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel.
Uttalelse - Oppføring av anneks - gnr 400 / bnr Fylkesmannen i Hedmark
1 F85 - Dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - Midtre Gauldal kommune

(Vedleggene er markert med fet skrift).
Ingress
Knut Magne Reitan søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å bygge et anneks
på 25m2 på eiendommen gbnr 400/1F85.

Saksopplysninger
Bakgrunn
Knut Magne Reitan søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å bygge et anneks
på 25m2 på eiendommen gbnr 400/1F85. Søknaden ble mottatt 27.10.2016.
Beliggenhet
Området ligger på Nordstuøyan, sør – vest for Enodden i Budalen.

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

Dagens situasjon/beskrivelse av tiltak
Tiltakshaver ønsker å bygge et anneks på 25m2 på punktfeste 400/1/85. Det eksisterer allerede en
enetasjes tømmerbu på ca.40m2 og et uthus på 12m2.
Tiltakshaver har fått beskjed fra kommunen om å endre tomteforholdene til tomtefeste for å sette
oppet anneks. Tiltakshaver skriver ‘’ jeg har vært i kontakt med Statens skoger og fått dette
ordnet.’’
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Figur 2 situasjonskart over tiltaket.

Planavklaring
Det omsøkte tiltaket ligger innenfor kommuneplanens arealdel vedtatt 30.04.2010, med følgende
bestemmelser:

Søkerens begrunnelse for tiltaket
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har
oppgitt følgende begrunnelse:
‘’Ønsker å bygge et anneks da det er behov for mer overnattingsplass. Dagens bebyggelse har
bare 2 sengeplasser for voksne foruten et par hemser for barn. Nå når egne barn er blitt voksne
og fortsatt har lyst til å være sammen med
oss her – sammen med egne barn, blir eksisterende hytte for liten, både med tanke på
overnattingsplass og plass for
bagasje. Et nytt anneks med 2 soverom, hems og et forværelse vil gjøre situasjonen ideell for oss.
I og med at det nye annekset også vil være i tømmer, med samme høyde og takvinkel som det
gamle bygget, mener
jeg at det ikke vil stikke seg ut og virke skjemmende i landskapet, men gli naturen inn i øvrig
bebyggelse. Jeg håper
derfor at det kan gis dispensasjon også for denne bygningen slik at vår familie fortsatt kan
samles her hvor våre
forfedre gjennom tidene har arbeidet med gårds- og seterdrift.’’
Høring/nabovarsel
Søknad om dispensasjon ble sendt på høring med frist 28.11.2016. Følgende har svart innen
tidsfristen:
Lokal landbruksmyndighet
Ingen merknad.
Lokal skogbruksmyndighet
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Ingen merknad.
Fylkesmannen i Sør – Trøndelag
(…) Fylkesmannen forutsetter at eksisterende bebyggelse er lovlig oppført.
Det planlagte tiltaket ligger på Nordstøyan berører nasjonale villreinverdier. Villrein er en
ansvarsart for Norge, og er definert til å være en art med særlig stor forvaltningsinteresse.
Utbyggingsområdet ligger omtrent på grensa til det registrerte biologiske leveområdet til villrein
(jf. NINA rapport 528, Villrein til Forollhogna, Status og leveområde). Dette området ligger også
på grensen til området som er klassifisert som randområde til det nasjonale villreinområdet
Forollhogna (jf. Regional plan for Forollhogna villreinområde 2013). Det er mange registrerte
observasjoner av villrein nær utbyggingsområdet. I følge den regionale planen er randområdet av
betydning for villrein, hvor utbygging, ferdsel og annen aktivitet vil kunne påvirke villreinens
leveområde negativt. Sett – reinbase og Artsobservasjoner viser at det er registrert villrein i
nærområdene til området hvor det ønskes utbygd.
Forvaltningen skal arbeide for at villreinens leveområder ikke blir ytterligere redusert som følge
av irreversibel arealinngrep, og for at de negative effektene av menneskelige forstyrrelser i
forhold til villreinens leveområder begrenses. Forvaltningen skal sikre villreinens leveområder
gjennom blant annet behandling av dispensasjonssaker. Utgangspunktet er at forvaltningen skal
ta sine beslutninger på et så godt kunnskapsgrunnlag som mulig. Når det likevel er noe
usikkerhet om konsekvensene for miljø, bør forvaltningen i sin skjønnsutøvelse legge vekt på
denne usikkerheten slik at beslutningen legger til rette for at vesentlig skade unngås.
Ivaretakelse av villrein er av internasjonal betydning. Verdien av det omsøkte ansees å være av
lokal verdi. Verdien av en langsiktig ivaretakelse av villrein, at reinen allerede er belastet med
forstyrrelser i dette området, at kantområder kan få økt betydning for klimaendringer, og førevar-prinsippet er viktige momenter i vurderingen.
Det er nødvendig å ha en restriktiv holdning til inngrep som skaper økt ferdsel og forstyrrelser på
villreinen i dette området. I avveiningen mellom å ivareta et ønske om å bygge anneks med flere
sengeplasser, og ta hensyn til villreinens behov for egna leveområder og dermed sikre en
langsiktig tilstedeværelse av villrein i området, finner Fylkesmannen det riktig å frarå at det gis
tillatelse til bygging. Fylkesmannen ber om å bli informert om kommunens vedtak.
Fylkesmannen minner om at alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes etter
prinsippene i naturmangfoldloven §§8-12 (jf nml § 7).
Sør – Trøndelag fylkeskommune
Ingen merknad.
Så vidt fylkeskommunen kan se fra kulturminneregisteret, er det ikke registrert automatisk
fredede kulturminner innen området. Selv om dette registeret er noe mangelfullt, vurderer de det
til å være relativ liten risiko for at tiltaket vil komme i konflikt med slike.
Fylkeskommunen minner imidlertid om den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i
kulturminneloven. Dersom en under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig
fredet kulturminne), må en stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen.
Mattilsynet
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Mattilsynet har ingen merknad til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel med
hensyn til forhold som angår eksisterende vannforsyningssystemer. Eventuell privat
vannforsyning i området kartlegges i forkant for å unngå at tiltaket påvirker disse negativt.
Sametinget
Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og annet kan vi ikke se at det er fare for at det
omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda, samiske kulturminner. Sametinget har
derfor ingen spesielle merknader til dispensasjonssøknaden.
Skulle det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre spor som tyder på
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og fylkeskommunen
omgående, jf. lov 9,juni 1978 nr.50 om kulturminner (kml.) §8 annet ledd. Vi forutsetter at dette
pålegget formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.
Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge kml. §4
annet ledd. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme freda kulturminne, eller sikringssonen på 5
meter rundt kulturminne, jf. kml. §§3 og 6.
Fylkesmannen i Hedmark
Sekretariatet for Villreinnemda for Forollhogna viser til brev fra Midtre Gauldal kommune
25.01.17. Tiltaket ser ut til å være lokalisert i sone 3 i Regional plan for Forollhogna. Forholdet
til villrein skal derfor være avklart gjennom planen for slike tiltak, og sekretariatet ser det derfor
ikke som nødvendig å legge saken fram for nemnda til behandling.
Soknedal s. statsallmenning
Statskog har ingen merknader til søknaden om tillatelse til oppføring av anneks på 25m2 i
tilknytting til din hytte, GID 1648/400/1/85.
Det forutsettes imidlertid at driver av Nordstuvollen samtykker i tiltaket.
Knut Solberg (driver av Nordstuvollen)
Jeg har sett plan og tegninger på byggeprosjektet, og har ingen anmerkninger.
Forutsetninger som må oppfylles for å kunne gi dispensasjon
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom hensynet til
bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelser, ikke vesentlig blir
tilsidesatt.
Samt at fordelene med å innvilge dispensasjonen må være klart større enn ulempene, etter en
samlet vurdering.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
Dispensasjonen kan gis både midlertidig og varig. Det kan i tillegg settes vilkår ved
dispensasjonen.

Vurdering
Det omsøkte tiltaket ligger innenfor LNF – sone 1 der det ikke tillates ny eller vesentlig utvidelse
av spredt bolig-, ervervs- eller fritidsbebyggelse.
Rådmannen er i utgangspunktet negativ til at det etableres fritidsbebyggelse i LNF – sone 1.
Likevel ser rådmannen at punktfestet allerede er bebygd med en fritidsbolig og et uthus, samt at
det eksisterer bygninger like ved som benyttes til landbruk og fritidsbolig.
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Tiltakshaver skriver at kommunen har gitt beskjed om å endre tomteforholdene til tomtefeste for
å kunne sette opp et anneks og at dette nå er ordnet. Dette stemmer ikke. I byggesak er det gitt
beskjed om at: ‘’(…)I tillegg gjelder søknaden ett punktfeste. Ett punktfeste hjemler kun tillatelse
til en bygning etter matrikkelloven. En eventuell byggetillatelse forutsetter at punktfeste blir
omsøkt endret til festetomt. Dette tiltaket må også planavklares’’.
Det er ikke innsendt noen dispensasjonssøknad som går på endring av tomteforhold fra
punktfeste til tomtefeste. Rådmannen oppfatter det derfor som at denne dispensasjonssøknaden
både omhandler å få gjort om tomteforholdene til tomtefeste, samt å sette opp et anneks.
Videre ligger det omsøkte tiltaket på grensa til det biologiske leveområdet for villrein og i
randområdet til det nasjonale villreinområdet Forollhogna. Dette vurderer rådmannen som svært
negativt. Rådmannen er enig i Fylkesmannens uttalelse at det er viktig å ta vare på villreinen og
forhindre tiltak som kan ha negativ påvirkning på villreinen da dette er en art som er av stor
forvaltningsinteresse og er en ansvarsart i Norge.
Det er observert mye villrein i området. Det skal lite til før villreinen blir forstyrret slik at dette
går på bekostning av mat, reproduksjon, dens trekkruter og områdets økosystem. Rådmannen
mener det er viktig å ta vare på villreinen og naturen, og ser det som uheldig at slike områder blir
utbygget ytterligere.
Fylkesmannen i Hedmark viser til at tiltaket er lokalisert innenfor sone 3 i Regional plan for
Forollhogna. I sone 3 står det skrevet: ‘’ det er kommunens egen planlegging etter plan- og
bygningsloven som avklarer omfang av næring, bosetting og fritidsboliger, men avstanden til
randområder og nasjonal villrein område er noen steder så liten, at kommunen må vurdere om
tiltak kan få konsekvenser for villrein og villreinens leveområder’’.
Å bygge et anneks på 25m2 er i utgangspunktet et lite tiltak, men rådmannen mener likevel det er
uheldig at tiltaket ligger på grensa til det biologiske leveområdet for villrein, samt i randområdet
til det nasjonale villreinområdet Forollhogna. Rådmannen mener det er viktigere å ta hensyn til
villreinen i området.
Ut i fra en samlet vurdering mener rådmannen at dispensasjonssøknaden bør avslås.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å bygge et
anneks på 25m2 på eiendommen gbnr 400/1/F85.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at tiltaket
setter overordnede planer vesentlig til side og vil ha negative konsekvenser for villreinen i
området.
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Saksframlegg

Arkivnr.

Saksnr. 2016/481-7

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
61/16
13.12.2016
29/17
06.03.2017
Saksbehandler: Ola Hage

Delegerte saker NPM 2016 - oktober og november

Dokumenter i saken:
1 S Delegerte saker NPM 2016 - januar
2 X Særutskrift - Delegerte saker NPM 2016 - januar
3 S Delegerte saker NPM 2016 - februar og mars
4 X Særutskrift - Delegerte saker NPM 2016 - februar og mars
5 S Delegerte saker NPM 2016 - april, mai, juni, juli, august og september
6 X Særutskrift - Delegerte saker NPM 2016 - april, mai, juni, juli, august og
september
7 S Delegerte saker NPM 2016 - oktober og november
Vedlegg
1 Delegerte saker NPM 2016 - oktober og november

Ingress
Saken omhandler en orientering om delegerte vedtak fattet på vegne av NPM-utvalget i oktober
og november 2016.
Saksopplysninger
Delegerte saker vedtatt i oktober og november 2016 legges fram i møtet.

Rådmannens innstilling
Delegerte saker, som fremlagt i møte, tas til orientering.
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Delegerte vedtak
ePhorte ®
Seleksjon:

Utvalg: 31 - Delegerte saker - Næring, plan og miljø, Journaldato: 01.10.2016 - 30.11.2016

Rapport generert:

05.12.2016

Utvalg

Løpenr

Saksnr

Type

Dato

Tittel

Status Saksbehandler

DNPM

14392/2015 320/15

DS

10.10.2016 Spesielle miljøtiltak i jordbruket og grøftetilskudd - kommunenes behov for midler i 2016 og
omfordeling av restmidler i 2015

J

Aril Røttum

DNPM

13139/2016 261/16

DS

10.11.2016 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 62/1 - Svenn Inge Krognes

J

Aril Røttum

DNPM

14544/2016 295/16

DS

05.10.2016 Søknad om tillatelse til tiltak - riving uthus/oppføring horisontaldelt to-mannsbolig på eiendommen
gbnr 3/292 i Grutheim boligfelt på Støren
Tiltakshaver: Midttømme AS

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

14605/2016 297/16

DS

05.10.2016 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring garasjebygg og boligbygg m/4 boenheter i Grutheim boligfelt.
Tiltakshaver: Midttømme AS

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

14635/2016 298/16

DS

05.10.2016 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring boligbygg m/4 boenheter samt garasjebygg på eiendommen
gbnr 3/294 i Grutheim boligfelt.
Tiltakshaver: Midttømme AS

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

14657/2016 299/16

DS

04.10.2016 Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 63/13 og 64/3

J

Ola Hage

DNPM

14670/2016 301/16

DS

04.10.2016 Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 132/1

J

Ola Hage

DNPM

14685/2016 302/16

DS

05.10.2016 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring boligbygg m/3 boenheter, samt garasjebygg på eiendommen
gbnr 3/295 i Grutheim boligfelt.
Tiltakshaver: Midttømme AS

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

14734/2016 303/16

DS

06.10.2016 Vedtak - Søknad om bygging av landbruksveg - gbnr
Kosberg

J

Kai Børge Amdal

DNPM

14756/2016 304/16

DS

06.10.2016 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring fritidsbolig på eiendommen gbnr 265/43 på Singsås
Tiltakshaver: Hans Ivar Høen

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

14793/2016 305/16

DS

06.10.2016 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg bolig på eiendommen gbnr 150/4 i Soknedal
Tiltakshaver Odd Flatås

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

14815/2016 306/16

DS

06.10.2016 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring anneks på eiendommen gbnr 122/18 i Storslettvollen
hytteområde.
Tiltakshavere: Kristin Storbekkrønning og Helge Bjerkset

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

14832/2016 307/16

DS

07.10.2016 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring fritidsbolig på eiendommen gbnr 11/14 i Løkkjevollen
hyttefelt.
Tiltakshaver: Svein Are Løkken

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

14860/2016 308/16

DS

11.10.2016 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring bolig og garasje på eiendommen gbnr 13052 i Bakkhåggan
boligfelt.
Tiltakshaver: Rafal Wottowicz

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

14958/2016 309/16

DS

11.10.2016 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring driftsbygning på eiendommen gbnr 257/1 på
Singsås.
Tiltakshaver: Olav Erik Wagnild

J

Odd Wilhelmsen

Side:

32/3 og 31/1 - Jens Petter Storrø og Bjørg
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Utvalg

Løpenr

Saksnr

Type

Dato

Tittel

Status Saksbehandler

DNPM

14973/2016 310/16

DS

11.10.2016 Søknad om tillatelse til tiltak - installasjon av nytt ventilasjonsanlegg i 3. etg. på rådhuset,
eiendommen gbnr 45/7 på Støren.
Tiltakshaver: Midtre Gauldal kommune

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

14976/2016 311/16

DS

11.10.2016 Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak - tilbygg til bolig - gbnr 230/142
Tiltakshaver: Roger Aunmo

J

Ola Hage

DNPM

14981/2016 312/16

DS

11.10.2016 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett- tilbygg fritidsbolig på eiendommen gbnr 62/14 ved
Ramstadsjøen.
Tiltakshaver: Kjell E. Helland

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

14989/2016 313/16

DS

11.10.2016 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg fritidsbolig på eiendommen gbnr 400/1/83 i
Husmannsdalen.
Tiltakshaver: Halgeir Sørløkken

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

14992/2016 314/16

DS

12.10.2016 Søknad om tillatelse til tiltak - riving eldre våningshus på eiendommen gbnr 131/1 i Soknedal.
Tiltakshaver: Unni Anshus

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

15044/2016 315/16

DS

13.10.2016 Delingsbehandling/jordlovsbehandling - fradeling av tilleggsareal til hyttetomt - gbnr 96/6

J

Ola Hage

DNPM

15056/2016 316/16

DS

13.10.2016 Delingsbehandling - fradeling av hyttetomt i Gammelvollia hyttefelt - gbnr 177/13 - 7298 Budalen søker Gjertrud Kjønnås

J

Ola Hage

DNPM

15064/2016 317/16

DS

13.10.2016 Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak - veg - gbnr 136/2

J

Ola Hage

DNPM

15093/2016 318/16

DS

13.10.2016 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbyy fritidsbolig på eiendmmen gbnr 401/1/44 i
Refsetvollen hytteområde.
Tiltakshaver: Jan Habberstad

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

15106/2016 319/16

DS

13.10.2016 Vedtak - Melding om hogst i vernskog - gbnr 82/6 - Siri Fossum

J

Kai Børge Amdal

DNPM

15109/2016 320/16

DS

13.10.2016 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - uttrekk tak og innkledning veranda til vinterhage på
eiendommen gbnr 47/66 på Støren
Tiltakshaver: Arnt Helge Storli

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

15145/2016 322/16

DS

17.10.2016 Delingsbehandling - fradeling av tilleggsareal til boligtomt - gbnr 3/296

J

Ola Hage

DNPM

15164/2016 323/16

DS

17.10.2016 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - riving landbruksbygning på eiendommen gbnr 195/1 i
Budalen.
Tiltakshaver: Even Indseth

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

15259/2016 324/16

DS

20.10.2016 Søknad om tillatelse til tiltak - bygging gårdsveg, samt oppføring eiebolig og garasje på eiendommen
gbnr 215/30 på Kotsøy.
Tiltakshavere: Ingvild Mikkelsen og Torbjørn Fissum

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

15359/2016 325/16

DS

20.10.2016 Søknad om endring gitt tillatelse - flytting fritidsbolig og anneks i forhold til opprinnelig situasjonsplan,
på eiendommen gbnr214/28 i Hengberget hyttefelt.
Tiltakshaver: Per Ove Reppe

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

15372/2016 326/16

DS

21.10.2016 Søknad om utslippstillatelse, og igangsettingstillatelse, for utslippsanlegg til våningshus på
eiendommen gbnr 238/1 på Singsås.
Tiltakshaver: Hans Kirkhus

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

15381/2016 327/16

DS

21.10.2016 Søknad om tillatelse til tiltak - rehabilitering pipe til enebolig på eiendommen gbnr 131/11 i Soknedal.
Tiltakshaver: Inge Asklund

J

Odd Wilhelmsen

Side:
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Utvalg

Løpenr

Saksnr

Type

Dato

Tittel

Status Saksbehandler

DNPM

15386/2016 328/16

DS

21.10.2016 Søknad om utslippstillatelse, og igangsettingstillatelse, for utslippsanlegg til fritidsbolig på
eiendommen gbnr 41/37 ved Ramstadsjøen.
Tiltakshaver: Harald Lilleøkdal

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

15413/2016 329/16

DS

24.10.2016 Søknad om tillatelse til tiltak - bruksendring fra fritidsformål til boligformål for fritidsbolig på
eiendommen gbnr 117/12 i Soknedal.
Tiltakshaver: Ingeborg Anna Moen

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

15450/2016 330/16

DS

25.10.2016 Søknad om tillatelse til tiltak - flytting/riving bygninnger på eiendommen gbnr 121/2 i Soknedal.
Tiltakshaver: May Børset

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

15521/2016 331/16

DS

27.10.2016 Søknad om endring gitt tillatelse - endring inngangsparti samt endring bruksareal for boenhet på
eiendommen gbnr 35/1 på Rognes.
Tiltakshavere: Magli Aune og Ingvar Digre

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

15671/2016 332/16

DS

27.10.2016 Søknad om endring gitt tillatelser - endring størrelse (lengde/bredde) til garasje på eiendommen gbnr
48/2 på Sørmoen.
Tiltakshavere: Siv Anita Nerøien og Per Ivar Løvø

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

15879/2016 335/16

DS

02.11.2016 Delingsbehandling/jordlovsbehandling - omgjøring av festegrunn til grunneiendom - gbnr 218/1

J

Ola Hage

DNPM

15942/2016 336/16

DS

02.11.2016 Søknad om tillatelse til tiltak - innstallering fyrrom i driftsbygning på eiendommen gbnr 223/1 på
Singsås.
Tiltakshaver: Inger Gurid Rønning

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

15952/2016 337/16

DS

08.11.2016 Søknad om tillatelse til tiltak - installering fyrrom i driftsbygning på eiendommen gbnr 132/2 i
Soknedal.
Tiltakshaver: Ola Hanshus

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

15972/2016 338/16

DS

02.11.2016 Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 172/1 ig 172/2

J

Ola Hage

DNPM

16004/2016 339/16

DS

03.11.2016 Søknad om tillatelse til tiltak - riving del av driftsbygning/oppføring ny garasjetilbygg til bolig på
eiendommen gbnr 35/1 på Rognes.
Tiltakshaver: Ingvar Digre

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

16027/2016 340/16

DS

03.11.2016 Søknad om utslippstillatelse av sanitætvann for enebolig på eiendommen gbnr 280/3 på Kjelden.
Tiltakshaver: Andreas Kjelden

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

16035/2016 341/16

DS

09.11.2016 Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 146/5 og 147/10

J

Ola Hage

DNPM

16100/2016 342/16

DS

08.11.2016 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett . vedlager på eiendommen gbnr 150/1
Tiltakshaver: Joar Flatås

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

16135/2016 343/16

DS

08.11.2016 Delingsbehandling - tilleggsareal til boligtomt - gbnr 3/148

J

Ola Hage

DNPM

16178/2016 344/16

DS

08.11.2016 Vedtak - Søknad om riving av beverdam - Byåa Fv 651

J

Kai Børge Amdal

DNPM

16230/2016 345/16

DS

08.11.2016 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 276/8 - Gjermund Siegel

J

Aril Røttum

DNPM

16284/2016 346/16

DS

09.11.2016 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 30/3 - Erlend Høen Lein

J

Aril Røttum

DNPM

16371/2016 347/16

DS

10.11.2016 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 260/1 - Per Jan Morseth

J

Aril Røttum

DNPM

16386/2016 348/16

DS

11.11.2016 Søknad om endring gitt tillatelse - endret plassering/planløsning/takhøyde til fritidsbolig på
eiendommen gbnr 83/18 i Berg/Garli setersameie.
Tiltakshaver: Britt og Stein Taksgård

J

Odd Wilhelmsen

Side:

3

4
av

137

Utvalg

Løpenr

Saksnr

Type

Dato

Tittel

Status Saksbehandler

DNPM

16548/2016 349/16

DS

15.11.2016 Spesielle miljøtiltak i jordbruket og grøftetilskudd - kommunens behov for midler i 2017 og
omfordeling av restmidler i 2016

J

Aril Røttum

DNPM

16623/2016 350/16

DS

16.11.2016 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring redskapshus på eiendommen gbnr 53/1 på Snøan.
Tiltakshavere: Else Marie og Per Olav Snøan

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

16635/2016 351/16

DS

16.11.2016 Delingsbehandling/jordlovsbehandling - fradeling av grunneiendom til fritidsbruk - gbnr 276/8

J

Ola Hage

DNPM

16653/2016 352/16

DS

16.11.2016 Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg <50m2 - gbnr 230/25

J

Ola Hage

DNPM

16695/2016 353/16

DS

16.11.2016 Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 8/2

J

Ola Hage

DNPM

16738/2016 355/16

DS

22.11.2016 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring våningshus på eiendommen gbnr 121/2 i Soknedal.
Tiltakshaver: May Børset

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

16770/2016 356/16

DS

18.11.2016 Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 45/15

J

Ola Hage

DNPM

16988/2016 357/16

DS

22.11.2016 Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 3/1

J

Ola Hage

DNPM

16989/2016 358/16

DS

22.11.2016 Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 146/2 og 146/5

J

Ola Hage

DNPM

17269/2016 360/16

DS

28.11.2016 Delingsbehandling - fradeling av grunneiendom i Gammelvollia hyttefelt - gbnr 177/13 - rekvirent
Gjertrud Kjønnås

J

Ola Hage

DNPM

17378/2016 361/16

DS

29.11.2016 Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 227/6

J

Ola Hage

DNPM

17479/2016 362/16

DS

30.11.2016 Begjæring om oppdeling i eierseksjoner/reseksjonering - Kalvtrøa 8 - gbnr 45/393

J

Roger Monsen

DNPM

17484/2016 363/16

DS

29.11.2016 Søknad om tillatelse til tiltak - riving bygning (Spjeldet barnehage) på eiendommen gbnr 45/245 på
Støren
Tiltakshaver: Midtre Gauldal kommune

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

17513/2016 364/16

DS

30.11.2016 Søknad om endring gitt tillatelse - plassering og takuttrekk for hytte på gbnr 173/3/2 i Budalen.
Tiltakshaver: Marit Hellvang

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

17564/2016 365/16

DS

30.11.2016 Vedtak - Skogfond - søknad om økonomisk støtte fra rentemidler - Støren ungdomsskole

J

Kai Børge Amdal

Side:
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Saksframlegg

Arkivnr.

Saksnr. 2016/481-8

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
30/17
06.03.2017
Saksbehandler: Ola Hage

Delegerte saker NPM 2016 - desember

Dokumenter i saken:
1 S Delegerte saker NPM 2016 - januar
2 X Særutskrift - Delegerte saker NPM 2016 - januar
3 S Delegerte saker NPM 2016 - februar og mars
4 X Særutskrift - Delegerte saker NPM 2016 - februar og mars
5 S Delegerte saker NPM 2016 - april, mai, juni, juli, august og september
6 X Særutskrift - Delegerte saker NPM 2016 - april, mai, juni, juli, august og
september
7 S Delegerte saker NPM 2016 - oktober og november
8 S Delegerte saker NPM 2016 - desember
Vedlegg
1 Delegerte vedtak desember 2016
Ingress
Saken omhandler en orientering om delegerte vedtak fattet på vegne av NPM-utvalget i
desember 2016.
Saksopplysninger
Delegerte saker vedtatt i desember 2016 legges fram i møtet.

Rådmannens innstilling
Delegerte saker som fremlagt i møtet tas til orientering.
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Delegerte vedtak
ePhorte ®
Seleksjon:

Utvalg: 31 - Delegerte saker - Næring, plan og miljø, Journaldato: 01.12.2016 - 31.12.2016

Rapport generert:

24.02.2017

Utvalg

Løpenr

Saksnr

Type

Dato

Tittel

Status Saksbehandler

DNPM

10413/2016 196/16

DS

01.12.2016 Delingsbehandling - fradeling av tilleggsareal til Gammelkirkegården, Singsås - gbnr 230/1

J

Ola Hage

DNPM

17578/2016 366/16

DS

01.12.2016 Endring i budsjettering av rentemidler fra skogfond og avsetting av NMSK-midler til prosjekt

J

Kai Børge Amdal

DNPM

17691/2016 367/16

DS

05.12.2016 Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbfnr 400/1/11

J

Ola Hage

DNPM

17773/2016 368/16

DS

06.12.2016 Søknad om tillatelse til tiltak - vei-, vann- og avløpsanlegg i Nyheim boligfelt, eiendommen gbnr
230/24 på Singsås.
Tiltakshaver: BOAS Utvikling AS

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

18021/2016 370/16

DS

14.12.2016 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 96/6 - Ola Håvard og Hege Vagnild

J

Aril Røttum

DNPM

18128/2016 371/16

DS

12.12.2016 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - riving eldre garasje/oppføring ny garasje på
eiendommen gbnr 143/17 i Liagrenda.
Tiltakshaver: Jostein Staverløkk

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

18163/2016 372/16

DS

12.12.2016 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring fritidsbolig på eiendommen gbnr 22/22 i Storkjønna
hytteområde.
Tiltakshaver: Ove Aunøien

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

18186/2016 373/16

DS

12.12.2016 Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 257/7

J

Ola Hage

DNPM

18236/2016 375/16

DS

12.12.2016 Delingsbehandling/jordlovsbehandling - fradeling av grunneiendom fra gbnr 219/3 - tilleggsareal til
gbnr 219/10

J

Ola Hage

DNPM

18245/2016 376/16

DS

12.12.2016 Byggesaksbehandling - endring av gitt tillatelse - traktorgarasje/verksted - gbnr 256/1
Tiltakshaver: Per Sigmund Nordløkken

J

Ola Hage

DNPM

18281/2016 378/16

DS

12.12.2016 Byggesaksbehandling - tiltak uten ansvarsrett - bygging av sti - gbnr 214/2, 216/1 og 215/2
Tiltakshaver: Turid Fissum

J

Ola Hage

DNPM

18317/2016 379/16

DS

15.12.2016 Søknad om tillatelse til tiltak - fremføring kjøreveg (ca. 60 m) samt oppføring jakt- og fiskebu på
eiendommen gbnr 401/1 i Endal statsallmenning.
Tiltakshaver: Budal Fjellstyre

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

18407/2016 380/16

DS

15.12.2016 Søknad om endring av bompengesatser - Garlivegen veglag

J

Aril Røttum

DNPM

18446/2016 381/16

DS

15.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - 2016/2017 - Arnt Aune

J

Aril Røttum

DNPM

18448/2016 382/16

DS

15.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - 2016/2017 - Bjørn Aunøien

J

Aril Røttum

DNPM

18450/2016 383/16

DS

15.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - 2016/2017 - Hans Digre

J

Aril Røttum

DNPM

18453/2016 384/16

DS

15.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Kjell Ivar How

J

Aril Røttum
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Løpenr

Saksnr
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Tittel

Status Saksbehandler

DNPM

18462/2016 385/16

DS

15.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Arnfinn Solem

J

Aril Røttum

DNPM

18458/2016 386/16

DS

15.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Svein Andersen

J

Aril Røttum

DNPM

18466/2016 387/16

DS

15.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Per Inge Aas

J

Aril Røttum

DNPM

18468/2016 388/16

DS

15.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Oddleif Almås

J

Aril Røttum

DNPM

18489/2016 389/16

DS

15.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Andreas Almås

J

Aril Røttum

DNPM

18491/2016 390/16

DS

15.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Nils P. Almaas

J

Aril Røttum

DNPM

18494/2016 391/16

DS

15.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Liv Unni Prytz

J

Aril Røttum

DNPM

18495/2016 392/16

DS

15.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Thom Arnesen

J

Aril Røttum

DNPM

18497/2016 393/16

DS

15.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Knut Aspås

J

Aril Røttum

DNPM

18501/2016 394/16

DS

16.12.2016 Vedtak - Melding om hogst i område med meldeplikt - gbnr 166/1 - Per Erik Sørløkken

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18502/2016 395/16

DS

15.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Svein Olav Reitan

J

Aril Røttum

DNPM

18507/2016 396/16

DS

15.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Trond K. Amundsen

J

Aril Røttum

DNPM

18509/2016 397/16

DS

15.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Bjørnar Basmo

J

Aril Røttum

DNPM

18510/2016 398/16

DS

15.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Per A. Røttum

J

Aril Røttum

DNPM

18511/2016 399/16

DS

15.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Odd Magnar Børset

J

Aril Røttum

DNPM

18513/2016 400/16

DS

15.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ole Tiller

J

Aril Røttum

DNPM

18514/2016 401/16

DS

15.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Kjell Arne Vinsnesbakk

J

Aril Røttum

DNPM

18516/2016 402/16

DS

15.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Kjell Anthonsen

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18515/2016 403/16

DS

15.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jon K. Bjørnevold

J

Aril Røttum

DNPM

18524/2016 404/16

DS

15.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Eivind Dragset

J

Aril Røttum

DNPM

18525/2016 405/16

DS

15.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Gisle Henriksen

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18528/2016 406/16

DS

15.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ola Malum

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18529/2016 407/16

DS

15.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ivar Kvalvik

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18530/2016 408/16

DS

15.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ellinor Kulmo

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18531/2016 409/16

DS

15.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Odd Olav Brobakk

J

Aril Røttum

DNPM

18535/2016 410/16

DS

15.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Bernt

J

Aril Røttum

DNPM

18540/2016 411/16

DS

15.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jan Sverre Buberg

J

Aril Røttum

DNPM

18543/2016 412/16

DS

15.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ola Solbakken

J

Aril Røttum

DNPM

18546/2016 413/16

DS

15.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ola Nygaard

J

Aril Røttum

DNPM

18548/2016 414/16

DS

16.12.2016 Vedtak - Søknad om bygging landbruksvei - gbnr 228/3 - Camilla Fyhn og Arild Foros

J

Kai Børge Amdal
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DNPM

18541/2016 415/16

DS

15.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Dagfinn Skjevling

J

Aril Røttum

DNPM

18549/2016 416/16

DS

15.12.2016 Vedtak -Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Magne Storlimo

J

Signe Lise Skjerdal

DNPM

18552/2016 417/16

DS

16.12.2016 Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 89/3 og 89/8

J

Ola Hage

DNPM

18553/2016 418/16

DS

15.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Rolf Rogstad

J

Aril Røttum

DNPM

18554/2016 419/16

DS

15.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Olav Stavsøien

J

Aril Røttum

DNPM

18557/2016 420/16

DS

15.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Geir Kristian Ronland

J

Aril Røttum

DNPM

18556/2016 421/16

DS

15.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Asbjørn Furunes

J

Aril Røttum

DNPM

18558/2016 422/16

DS

15.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ivar Aune

J

Signe Lise Skjerdal

DNPM

18559/2016 423/16

DS

15.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Tobias Bredland

J

Aril Røttum

DNPM

18560/2016 425/16

DS

15.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Turid Seime

J

Aril Røttum

DNPM

18563/2016 426/16

DS

15.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ola Robert Rikstaddal

J

Aril Røttum

DNPM

18564/2016 427/16

DS

16.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Arne Ødegård

J

Aril Røttum

DNPM

18527/2016 428/16

DS

15.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Odd Ivar Bjørnli

J

Aril Røttum

DNPM

18571/2016 429/16

DS

16.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Geir Helge Storsve

J

Signe Lise Skjerdal

DNPM

18575/2016 430/16

DS

16.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Per Eilif Ekle

J

Aril Røttum

DNPM

18574/2016 431/16

DS

16.12.2016 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - frittstående garasje på eiendommen gbnr 81/61 i
Soknedal
Tiltakshaver: Jan Morten Fossum

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

18563/2016 432/16

DS

15.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ola Robert Rikstaddal

J

Aril Røttum

DNPM

18583/2016 433/16

DS

16.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jon Are Svardal

J

Signe Lise Skjerdal

DNPM

18584/2016 434/16

DS

16.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -John Harry Wolden

J

Aril Røttum

DNPM

18585/2016 435/16

DS

16.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Vidar Hoff

J

Aril Røttum

DNPM

18587/2016 436/16

DS

16.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Bjørn Hov

J

Aril Røttum

DNPM

18588/2016 437/16

DS

16.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Bjørn Reitstøen

J

Aril Røttum

DNPM

18591/2016 438/16

DS

16.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Svend Erik Bones

J

Aril Røttum

DNPM

18592/2016 439/16

DS

16.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - John Are Frøseth

J

Aril Røttum

DNPM

18593/2016 440/16

DS

16.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Egil Noralf Haugen

J

Signe Lise Skjerdal

DNPM

18596/2016 441/16

DS

16.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Morten Hermo

J

Aril Røttum

DNPM

18595/2016 442/16

DS

16.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Toralf Lillerønning

J

Signe Lise Skjerdal

DNPM

18598/2016 443/16

DS

16.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Per Inge Løberg

J

Aril Røttum

DNPM

18599/2016 444/16

DS

16.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Brit Dragåshaug

J

Aril Røttum
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DNPM

18600/2016 445/16

DS

16.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ola Arnfinn Ertshus

J

Signe Lise Skjerdal

DNPM

18603/2016 446/16

DS

19.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Kjell Idar Moen

J

Aril Røttum

DNPM

18606/2016 447/16

DS

16.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Bjørn Aage Wibe

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18607/2016 448/16

DS

16.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Bjørn Inge Enlid

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18608/2016 449/16

DS

16.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Knut Joar Trøen

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18609/2016 450/16

DS

16.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jarle Fissum

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18610/2016 451/16

DS

16.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Alf Walseth

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18612/2016 452/16

DS

16.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Øystein Malum

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18615/2016 453/16

DS

16.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Daniel Gladsø

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18617/2016 455/16

DS

16.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Johnny Jørgen Aunøien

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18616/2016 456/16

DS

16.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Eva Lund Vingen

J

Aril Røttum

DNPM

18618/2016 457/16

DS

19.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Rune Folstad

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18619/2016 458/16

DS

19.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Ivar Bertil Johansen

J

Aril Røttum

DNPM

18620/2016 459/16

DS

19.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Leif Idar Hovin

J

Aril Røttum

DNPM

18621/2016 460/16

DS

19.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Morten Malum

J

Aril Røttum

DNPM

18622/2016 461/16

DS

19.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Rune Lyngen

J

Aril Røttum

DNPM

18623/2016 462/16

DS

19.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Bjørn Smistad

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18624/2016 463/16

DS

19.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Oddvar Morgan Aune

J

Aril Røttum

DNPM

18626/2016 464/16

DS

19.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Per Arne Storlimo

J

Aril Røttum

DNPM

18628/2016 465/16

DS

19.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Hans Kjetil Belsvik

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18629/2016 466/16

DS

19.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Morten Stene Jensen

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18630/2016 467/16

DS

19.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Audun Buvik

J

Aril Røttum

DNPM

18631/2016 468/16

DS

19.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Kjell Lund

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18632/2016 469/16

DS

19.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Haldor Sandrød

J

Aril Røttum

DNPM

18633/2016 470/16

DS

19.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Johan Gerhard Glein

J

Aril Røttum

DNPM

18634/2016 471/16

DS

19.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Olga Toril Aasen Enlid

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18635/2016 472/16

DS

19.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Anders Amdal

J

Aril Røttum

DNPM

18637/2016 473/16

DS

19.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Bjørn Arvid Mjøsund

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18638/2016 474/16

DS

19.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jan Ole Holshaug

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18639/2016 475/16

DS

19.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Stig Joar Myhren

J

Kai Børge Amdal
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DNPM

18640/2016 476/16

DS

19.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Johnny Jørgen Aunøien

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18641/2016 477/16

DS

19.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - John O Raphaug

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18642/2016 478/16

DS

19.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Kurt Krogstad

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18646/2016 479/16

DS

19.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Bjørn Wang

J

Aril Røttum

DNPM

18648/2016 480/16

DS

19.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Gudmund Refseth

J

Aril Røttum

DNPM

18653/2016 481/16

DS

19.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Atle Haanshuus

J

Aril Røttum

DNPM

18654/2016 482/16

DS

19.12.2016 Vedtak -Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Bjørn Olav Aunegjerdet

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18655/2016 483/16

DS

19.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ragnvald Lenes

J

Aril Røttum

DNPM

18656/2016 484/16

DS

19.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Geir Arne Mahlum

J

Aril Røttum

DNPM

18658/2016 485/16

DS

19.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jon Noralf Kant

J

Aril Røttum

DNPM

18659/2016 486/16

DS

19.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Per Otto Kongsvoll

J

Aril Røttum

DNPM

18660/2016 487/16

DS

19.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Kjell Magnar Dragseth

J

Aril Røttum

DNPM

18665/2016 488/16

DS

19.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Dag Idar Kjeldstad

J

Aril Røttum

DNPM

18666/2016 489/16

DS

19.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jan Erik Gjønnes

J

Aril Røttum

DNPM

18679/2016 490/16

DS

19.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Tommy Wærnes

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18683/2016 491/16

DS

19.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Svein Olav Bjerkset

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18684/2016 492/16

DS

19.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Arnt Solberg

J

Aril Røttum

DNPM

18686/2016 493/16

DS

19.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ole Henrik Aksetøy

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18687/2016 494/16

DS

19.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Inge Skårvold

J

Aril Røttum

DNPM

18688/2016 495/16

DS

19.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ole Henrik Aksetøy

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18689/2016 496/16

DS

19.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ove Aunøien

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18690/2016 497/16

DS

19.12.2016 Vedtak - søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Kåre Høsflot

J

Aril Røttum

DNPM

18691/2016 498/16

DS

19.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Knut Tarald Sæther

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18692/2016 499/16

DS

19.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Egil Røsbjørgen

J

Aril Røttum

DNPM

18695/2016 500/16

DS

19.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Kjell Prytz

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18700/2016 501/16

DS

19.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Magne Gunnstein Krogstad

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18713/2016 502/16

DS

19.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Rune Ivar Bjørset

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18718/2016 503/16

DS

19.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ingvar Granøien

J

Aril Røttum

DNPM

18719/2016 504/16

DS

19.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Torgeir Iversen

J

Aril Røttum

DNPM

18720/2016 505/16

DS

19.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Egil Opland

J

Kai Børge Amdal
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DNPM

18723/2016 506/16

DS

19.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Eyvind Solberg

J

Aril Røttum

DNPM

18725/2016 507/16

DS

19.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Arve Sørløkken

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18728/2016 508/16

DS

19.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Tor Hopstad

J

Aril Røttum

DNPM

18730/2016 509/16

DS

19.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Arne Johansen

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18739/2016 510/16

DS

19.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ola Kleven

J

Aril Røttum

DNPM

18748/2016 511/16

DS

19.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Tore Bergmann

J

Aril Røttum

DNPM

18753/2016 512/16

DS

19.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Esten Flatås

J

Aril Røttum

DNPM

18764/2016 513/16

DS

19.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Arne Hopstad

J

Aril Røttum

DNPM

18765/2016 514/16

DS

19.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Øivind Berg

J

Aril Røttum

DNPM

18767/2016 515/16

DS

19.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Eivind Sigve Fossum

J

Aril Røttum

DNPM

18769/2016 516/16

DS

19.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Odd Roar Eggen

J

Aril Røttum

DNPM

18770/2016 517/16

DS

19.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Inger Jorid Lium

J

Aril Røttum

DNPM

18774/2016 518/16

DS

19.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - John Jr. Gaustad

J

Aril Røttum

DNPM

18781/2016 519/16

DS

20.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Per Erling Olsen

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18782/2016 520/16

DS

20.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Elisabeth van der Meulen

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18784/2016 521/16

DS

20.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Stein Bjørnli

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18785/2016 522/16

DS

20.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ottar Hinsverk

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18787/2016 523/16

DS

20.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Eva Aune

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18788/2016 524/16

DS

20.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Per Kosberg

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18790/2016 525/16

DS

20.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Arne Solberg

J

Aril Røttum

DNPM

18791/2016 526/16

DS

20.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Bjørn Magnar Trøen

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18793/2016 527/16

DS

20.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ole Petter Sommervold

J

Aril Røttum

DNPM

18794/2016 528/16

DS

20.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Anne K Wibe

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18795/2016 529/16

DS

20.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ole Petter Sommervold

J

Aril Røttum

DNPM

18803/2016 530/16

DS

20.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Arve Eggen

J

Aril Røttum

DNPM

18804/2016 531/16

DS

20.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Sture Enodd

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18805/2016 532/16

DS

20.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Jarle Bergsli

J

Aril Røttum

DNPM

18806/2016 533/16

DS

20.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Morten Steigedal

J

Aril Røttum

DNPM

18809/2016 535/16

DS

20.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Atle Engan

J

Aril Røttum

Side:

6

14
av

146

Utvalg

Løpenr

Saksnr

Type

Dato

Tittel

Status Saksbehandler

DNPM

18812/2016 536/16

DS

20.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Stein Liasjø

J

Aril Røttum

DNPM

18813/2016 537/16

DS

20.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Knut Helland

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18814/2016 538/16

DS

20.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Dag Grande

J

Aril Røttum

DNPM

18823/2016 539/16

DS

20.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Knut Gunnar Frøseth

J

Aril Røttum

DNPM

18825/2016 540/16

DS

20.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Lars Digre

J

Aril Røttum

DNPM

18841/2016 541/16

DS

20.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Tor Helge Snøan

J

Aril Røttum

DNPM

18843/2016 542/16

DS

20.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Odd Ivar Belsvik

J

Signe Lise Skjerdal

DNPM

18849/2016 543/16

DS

20.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Stian Aune

J

Signe Lise Skjerdal

DNPM

18875/2016 544/16

DS

20.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jan Erik Helgemo

J

Aril Røttum

DNPM

18880/2016 545/16

DS

20.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Arnfinn Magne Skinderhaug

J

Aril Røttum

DNPM

18901/2016 547/16

DS

20.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ola Bjørnar Sæther

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18902/2016 548/16

DS

20.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ivar Randen

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18903/2016 549/16

DS

20.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Helge Bjerkset

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18906/2016 550/16

DS

20.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Anne Grete Kotsbakk

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18907/2016 551/16

DS

20.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Leif K. Hanebo

J

Aril Røttum

DNPM

18908/2016 552/16

DS

20.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Magne Roar Krogsæter

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18909/2016 553/16

DS

20.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Terje Hansen

J

Aril Røttum

DNPM

18910/2016 554/16

DS

20.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Børge Lein

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18911/2016 555/16

DS

20.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Sigrid Fivelstad

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18912/2016 556/16

DS

20.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Arvid Haukli

J

Aril Røttum

DNPM

18913/2016 557/16

DS

20.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Lage Dypaune

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18914/2016 558/16

DS

20.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Kåre Merket

J

Aril Røttum

DNPM

18916/2016 559/16

DS

20.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Asbjørn Adskim

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18917/2016 560/16

DS

20.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Tore Johnsen

J

Aril Røttum

DNPM

18918/2016 561/16

DS

20.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Elsa Karin Steen

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18919/2016 562/16

DS

20.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Leif Nevermo

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18920/2016 563/16

DS

20.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Hans Tore Kosberg

J

Aril Røttum

DNPM

18921/2016 564/16

DS

20.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Ingulf Andersen

J

Aril Røttum

DNPM

18922/2016 565/16

DS

20.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Bjørn Olsen

J

Aril Røttum

DNPM

18923/2016 566/16

DS

20.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Baard Robert Stenbro

J

Kai Børge Amdal
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DNPM

18924/2016 567/16

DS

20.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jens Petter Storrø

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18927/2016 568/16

DS

20.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Bjørn Holte

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18929/2016 569/16

DS

20.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jens Gynnild

J

Aril Røttum

DNPM

18933/2016 570/16

DS

21.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Tor Olav Hammerås

J

Aril Røttum

DNPM

18934/2016 571/16

DS

21.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Anders Holte

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18930/2016 572/16

DS

20.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Jon Olav Snøan

J

Aril Røttum

DNPM

18935/2016 573/16

DS

21.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Per Olav Sørgård

J

Aril Røttum

DNPM

18936/2016 574/16

DS

21.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ole Morten Lien

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18937/2016 575/16

DS

21.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Arnt Ove Lodgaard

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18940/2016 576/16

DS

21.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Arvid Basmo

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18941/2016 577/16

DS

21.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Janne Sandstad

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18956/2016 578/16

DS

21.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Morten Kotsbakk

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18957/2016 579/16

DS

21.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Halvor Midttømme

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18958/2016 580/16

DS

21.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Geir Enodd
rikmyr og kulturområde

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18959/2016 582/16

DS

21.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Stian Rønning

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18961/2016 583/16

DS

21.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Egil John Myhre

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18962/2016 584/16

DS

21.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jostein Aasenhus

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18964/2016 585/16

DS

21.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jan Magnar Gylland

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18975/2016 586/16

DS

21.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Anita Kant

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18976/2016 587/16

DS

21.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Rune Bjerke

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18979/2016 588/16

DS

21.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Trond Storsve

J

Kai Børge Amdal

DNPM

18980/2016 589/16

DS

21.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Are Vinsnesbakk

J

Kai Børge Amdal

DNPM

19011/2016 590/16

DS

21.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - John-Kristian Barlien

J

Aril Røttum

DNPM

19014/2016 591/16

DS

21.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Anders Børset

J

Aril Røttum

DNPM

19016/2016 592/16

DS

21.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jens Røttum

J

Aril Røttum

DNPM

19020/2016 593/16

DS

21.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Geir Folstad

J

Aril Røttum

DNPM

19022/2016 594/16

DS

21.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Rune Strømhylden

J

Aril Røttum

DNPM

19023/2016 595/16

DS

21.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Bjørn Berg

J

Aril Røttum
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DNPM

19024/2016 596/16

DS

21.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Bjørn Digre

J

Aril Røttum

DNPM

19025/2016 597/16

DS

21.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Olav Lien

J

Aril Røttum

DNPM

19027/2016 598/16

DS

21.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Ola Bråten

J

Aril Røttum

DNPM

19028/2016 599/16

DS

21.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Asbjørn Gimse

J

Aril Røttum

DNPM

19029/2016 600/16

DS

21.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Gøran Larsson

J

Aril Røttum

DNPM

19030/2016 601/16

DS

21.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Knut Ole Aasen

J

Aril Røttum

DNPM

19031/2016 602/16

DS

21.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Trond Olav Dragåsøien

J

Aril Røttum

DNPM

19033/2016 603/16

DS

21.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Sturla Bogen

J

Aril Røttum

DNPM

19036/2016 604/16

DS

21.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Hans Petter Lodgaard

J

Aril Røttum

DNPM

19037/2016 605/16

DS

21.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Levi Sagberg

J

Aril Røttum

DNPM

19041/2016 606/16

DS

22.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jon Eivind Dragset

J

Kai Børge Amdal

DNPM

19043/2016 607/16

DS

22.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Odd Jarle Brodal

J

Kai Børge Amdal

DNPM

19044/2016 608/16

DS

22.12.2016 Vedtak -Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Rolf Flåteplass Moe

J

Kai Børge Amdal

DNPM

19045/2016 609/16

DS

22.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Gerd Flåteplass

J

Kai Børge Amdal

DNPM

19046/2016 610/16

DS

22.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Magne Basmo

J

Kai Børge Amdal

DNPM

19047/2016 611/16

DS

22.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ivar Skarhaug

J

Kai Børge Amdal

DNPM

19048/2016 612/16

DS

22.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Per Nilsen

J

Kai Børge Amdal

DNPM

19049/2016 613/16

DS

22.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Egil Joar Skjærvold

J

Kai Børge Amdal

DNPM

19050/2016 614/16

DS

22.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ingvar P. Fossum

J

Kai Børge Amdal

DNPM

19051/2016 615/16

DS

22.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Rune Andre Hanshus

J

Kai Børge Amdal

DNPM

19034/2016 616/16

DS

21.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Rune Skjevik

J

Aril Røttum

DNPM

19035/2016 617/16

DS

21.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Helge Myhre

J

Aril Røttum

DNPM

19052/2016 618/16

DS

22.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jan Storsve

J

Kai Børge Amdal

DNPM

19054/2016 619/16

DS

22.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - 2016

J

Kai Børge Amdal

DNPM

19056/2016 620/16

DS

22.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ola Kristian Kjelstad

J

Kai Børge Amdal

DNPM

19067/2016 621/16

DS

22.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Rune Nordvåg

J

Kai Børge Amdal

DNPM

19069/2016 622/16

DS

22.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Sissel Digre

J

Kai Børge Amdal

DNPM

19070/2016 623/16

DS

22.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jostein Sunnset

J

Kai Børge Amdal

DNPM

19072/2016 624/16

DS

22.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Oddbjørn Aune

J

Kai Børge Amdal

DNPM

19073/2016 625/16

DS

22.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Morten Hofstad

J

Kai Børge Amdal
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DNPM

19076/2016 626/16

DS

22.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ole Knutsen

J

Kai Børge Amdal

DNPM

19078/2016 627/16

DS

22.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Rune Pettersen

J

Kai Børge Amdal

DNPM

19079/2016 628/16

DS

22.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Oddbjørn Kvernemo

J

Kai Børge Amdal

DNPM

19080/2016 629/16

DS

22.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Rune Svepstad

J

Kai Børge Amdal

DNPM

19082/2016 630/16

DS

22.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ole Roger Aune

J

Kai Børge Amdal

DNPM

19095/2016 631/16

DS

22.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jon Gunnar Sponås

J

Kai Børge Amdal

DNPM

19099/2016 632/16

DS

22.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Karstein Sørløkken

J

Kai Børge Amdal

DNPM

19101/2016 633/16

DS

22.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Kjell Bjarne Rønningsgrind

J

Kai Børge Amdal

DNPM

19103/2016 634/16

DS

22.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Vidar Søberg

J

Kai Børge Amdal

DNPM

19104/2016 635/16

DS

22.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Terje Øyan

J

Kai Børge Amdal

DNPM

19107/2016 636/16

DS

22.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Odd Egil Skjeringstad

J

Kai Børge Amdal

DNPM

19108/2016 637/16

DS

22.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Olav Svegård

J

Kai Børge Amdal

DNPM

19110/2016 638/16

DS

22.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Asbjørn Høgsteggen

J

Kai Børge Amdal

DNPM

19113/2016 639/16

DS

22.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Magnar Rostad

J

Kai Børge Amdal

DNPM

19118/2016 640/16

DS

22.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Rolf Aune

J

Kai Børge Amdal

DNPM

19119/2016 641/16

DS

22.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Kristian Nordhaug

J

Kai Børge Amdal

DNPM

19032/2016 642/16

DS

22.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jukka Immonen

J

Aril Røttum

DNPM

19038/2016 643/16

DS

22.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Tove Halstadtrø

J

Aril Røttum

DNPM

19019/2016 644/16

DS

22.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Asbjørn Hinsverk

J

Aril Røttum

DNPM

19180/2016 645/16

DS

23.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Lorents Bergsmyr

J

Aril Røttum

DNPM

19018/2016 646/16

DS

22.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Asbjørn Hinsverk

J

Aril Røttum

DNPM

19010/2016 647/16

DS

22.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Per Bjørnar Digre

J

Aril Røttum

DNPM

19013/2016 648/16

DS

22.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Christian Mathisen

J

Aril Røttum

DNPM

19181/2016 649/16

DS

23.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Per Dahl

J

Aril Røttum

DNPM

19183/2016 650/16

DS

23.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Nils Magne Granmo

J

Aril Røttum

DNPM

19184/2016 651/16

DS

23.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Gunnar Lund

J

Aril Røttum

DNPM

19185/2016 652/16

DS

23.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Per Gunnar Fossum

J

Aril Røttum

DNPM

19186/2016 653/16

DS

23.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jon Knutsen

J

Aril Røttum

DNPM

19201/2016 654/16

DS

23.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Anders Garli

J

Aril Røttum

DNPM

19202/2016 655/16

DS

23.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Dagfinn Vold

J

Aril Røttum
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DNPM

19204/2016 656/16

DS

23.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Olav Jønland

J

Aril Røttum

DNPM

19203/2016 657/16

DS

23.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jens Petter Storrø

J

Aril Røttum

DNPM

19188/2016 658/16

DS

23.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Per Ingar Almås

J

Aril Røttum

DNPM

19205/2016 659/16

DS

23.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Odd Bjerksetmyr

J

Aril Røttum

DNPM

19206/2016 660/16

DS

23.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Hans Chr. Høen

J

Aril Røttum

DNPM

19208/2016 661/16

DS

23.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Harald Høen

J

Aril Røttum

DNPM

19210/2016 662/16

DS

23.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Anders Holte

J

Aril Røttum

DNPM

19213/2016 663/16

DS

23.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ståle Solem

J

Aril Røttum

DNPM

19225/2016 664/16

DS

23.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ketil Bjerkenås

J

Aril Røttum

DNPM

19226/2016 665/16

DS

23.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Hans Digre

J

Aril Røttum

DNPM

19227/2016 666/16

DS

23.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Per Arne Herreskilbred

J

Aril Røttum

DNPM

19229/2016 667/16

DS

23.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Tone Aas

J

Aril Røttum

DNPM

19230/2016 668/16

DS

23.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Stig M. Vinsnesbakk

J

Aril Røttum

DNPM

19231/2016 669/16

DS

23.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Eivind Amdal

J

Aril Røttum

DNPM

19211/2016 670/16

DS

23.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Sigmund Hermo

J

Aril Røttum

DNPM

19212/2016 671/16

DS

23.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jon Edvin Buseth

J

Aril Røttum

DNPM

19228/2016 672/16

DS

23.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Ole Martin Wang

J

Aril Røttum

DNPM

19233/2016 673/16

DS

23.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Trond Aune

J

Aril Røttum

DNPM

19234/2016 674/16

DS

23.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jens Harald Aarhaug

J

Aril Røttum

DNPM

19235/2016 675/16

DS

23.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Anne Mari R. Andersen

J

Aril Røttum

DNPM

19232/2016 676/16

DS

23.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Arne Joar Basmo

J

Aril Røttum

DNPM

19239/2016 677/16

DS

23.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Torbjørn Kjøsen

J

Signe Lise Skjerdal

DNPM

19240/2016 678/16

DS

23.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Harald Magne Langrød

J

Signe Lise Skjerdal

DNPM

19241/2016 679/16

DS

23.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Morten Aune

J

Aril Røttum

DNPM

19242/2016 680/16

DS

23.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Tove Basmo

J

Aril Røttum

DNPM

19243/2016 681/16

DS

23.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Stein H. Broen

J

Aril Røttum

DNPM

19244/2016 682/16

DS

23.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Hans Bones

J

Aril Røttum

DNPM

19245/2016 683/16

DS

23.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ole Steinar Rogstad

J

Signe Lise Skjerdal

DNPM

19263/2016 684/16

DS

23.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - John S. Bordal

J

Aril Røttum

DNPM

19265/2016 685/16

DS

23.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Roger Kant

J

Aril Røttum

Side:
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DNPM

19266/2016 686/16

DS

23.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jan F. Bjørnå

J

Aril Røttum

DNPM

19267/2016 687/16

DS

23.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Berit Broen

J

Aril Røttum

DNPM

19268/2016 688/16

DS

23.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Alf Jomar Buseth

J

Aril Røttum

DNPM

19279/2016 689/16

DS

23.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Oddvar Kufaas

J

Aril Røttum

DNPM

19287/2016 690/16

DS

23.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ingebrigt Digre

J

Signe Lise Skjerdal

DNPM

19288/2016 691/16

DS

23.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Odd Harald Bolgnes

J

Aril Røttum

DNPM

19296/2016 692/16

DS

23.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Johan Asbjørn Granøien

J

Signe Lise Skjerdal

DNPM

19297/2016 693/16

DS

27.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Anders Bjerkset

J

Aril Røttum

DNPM

19298/2016 694/16

DS

27.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Anders Aune

J

Aril Røttum

DNPM

19299/2016 695/16

DS

27.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Marthe Buskland

J

Aril Røttum

DNPM

19304/2016 696/16

DS

28.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Bernt Ole Bolland

J

Signe Lise Skjerdal

DNPM

19306/2016 697/16

DS

28.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jostein Nyutstumo

J

Aril Røttum

DNPM

19309/2016 698/16

DS

28.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jon I. Bones

J

Aril Røttum

DNPM

19310/2016 699/16

DS

28.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Steinar Bones

J

Aril Røttum

DNPM

19312/2016 700/16

DS

28.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Asbjørn Berg

J

Aril Røttum

DNPM

19313/2016 701/16

DS

28.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jostein Jarl Sunnset

J

Signe Lise Skjerdal

DNPM

19319/2016 702/16

DS

28.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Oddvar Berg

J

Signe Lise Skjerdal

DNPM

19320/2016 703/16

DS

28.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Kristian Digre

J

Aril Røttum

DNPM

19322/2016 704/16

DS

28.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Helge Engen

J

Aril Røttum

DNPM

19323/2016 705/16

DS

28.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Roar Kotsbakk

J

Signe Lise Skjerdal

DNPM

19321/2016 706/16

DS

28.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Asbjørn Eriksen

J

Aril Røttum

DNPM

19324/2016 707/16

DS

28.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Geir Morten Enlid

J

Aril Røttum

DNPM

19307/2016 708/16

DS

28.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Johan Buskland

J

Aril Røttum

DNPM

19325/2016 709/16

DS

28.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Stein Magnar Fløttum

J

Signe Lise Skjerdal

DNPM

19326/2016 710/16

DS

28.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Sverre Fossum

J

Aril Røttum

DNPM

19327/2016 711/16

DS

28.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Martin Aunøien

J

Signe Lise Skjerdal

DNPM

19328/2016 712/16

DS

28.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ottar Arnold Fossum

J

Aril Røttum

DNPM

19330/2016 713/16

DS

28.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Eva Langvik

J

Signe Lise Skjerdal

DNPM

19333/2016 714/16

DS

28.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Bjørn Basmo

J

Signe Lise Skjerdal

DNPM

19329/2016 715/16

DS

28.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Arne K. Fossum

J

Aril Røttum
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DNPM

19336/2016 716/16

DS

28.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ola Granøien

J

Aril Røttum

DNPM

19337/2016 717/16

DS

28.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Bjørn Grendstad

J

Aril Røttum

DNPM

19338/2016 718/16

DS

28.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Oddbjørn Granøien

J

Aril Røttum

DNPM

19343/2016 719/16

DS

29.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Trygve Reppe

J

Kai Børge Amdal

DNPM

19344/2016 720/16

DS

29.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Anna Katrine Rød

J

Kai Børge Amdal

DNPM

19345/2016 721/16

DS

29.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Karl Reinert Halsen

J

Aril Røttum

DNPM

19347/2016 722/16

DS

29.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Hildegunn K. Høen

J

Aril Røttum

DNPM

19348/2016 723/16

DS

29.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Leif Idar

J

Aril Røttum

DNPM

19349/2016 724/16

DS

29.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jørund Herreskilbred

J

Aril Røttum

DNPM

19350/2016 725/16

DS

29.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Per Arnulf Gynnild

J

Kai Børge Amdal

DNPM

19351/2016 726/16

DS

29.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Olav Edv. Heggvold

J

Aril Røttum

DNPM

19352/2016 727/16

DS

29.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Kjell Ivar Kulbotten

J

Kai Børge Amdal

DNPM

19354/2016 728/16

DS

29.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Kjell Ivar Kulbotten

J

Kai Børge Amdal

DNPM

19355/2016 729/16

DS

29.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Atle Grytdal

J

Kai Børge Amdal

DNPM

19356/2016 730/16

DS

29.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Per Andersen

J

Kai Børge Amdal

DNPM

19353/2016 731/16

DS

29.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ole Asbj. Hjulstad

J

Aril Røttum

DNPM

19364/2016 732/16

DS

30.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Kåre Solem

J

Aril Røttum

DNPM

19365/2016 733/16

DS

30.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Roald Haukås

J

Aril Røttum

DNPM

19366/2016 734/16

DS

30.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Helge Malum

J

Aril Røttum

DNPM

19367/2016 735/16

DS

30.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Rune Helland

J

Aril Røttum

DNPM

19368/2016 736/16

DS

30.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Helge Malum

J

Aril Røttum

DNPM

19369/2016 746/16

DS

30.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Hans M. Hegseth

J

Aril Røttum

DNPM

19370/2016 737/16

DS

30.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Eivind Dragset

J

Aril Røttum

DNPM

19371/2016 738/16

DS

30.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Andreas Hovstad

J

Aril Røttum

DNPM

19373/2016 739/16

DS

30.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Oddleif Hermo

J

Aril Røttum

DNPM

19374/2016 740/16

DS

30.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Sigmund Moshaug

J

Aril Røttum

DNPM

19375/2016 741/16

DS

30.12.2016 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Arve Hofstad

J

Aril Røttum

DNPM

19376/2016 742/16

DS
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