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Utvalg:
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Dato:
Tidspunkt:

Utvalg for næring, plan og miljø
Møterom 346, Midtre Gauldal rådhus
24.04.2017
09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere
beskjed.
Framlagte saker er godkjent av utvalgsleder.
Støren, den 18.04.2017

Hubertina Doeven
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Fra: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no[postmottak@midtre-gauldal.kommune.no]
Sendt: 30.03.2017 14:14:33
Til: arkivet[arkiv@midtre-gauldal.kommune.no]
Tittel: Fwd: Høring - Forslag om soneforskrift for skrantesjuke

Fra: "Turi Frances Calveley Hordern-Larsen" <Turi.Hordern-Larsen@mattilsynet.no>
Til: "postmottak@hod.dep.no" <postmottak@hod.dep.no>, "post@miljodir.no" <post@miljodir.no>, "postmottak@kld.dep.no"
<postmottak@kld.dep.no>, "postmottak@jd.dep.no" <postmottak@jd.dep.no>, "postmottak@nfd.dep.no" <postmottak@nfd.dep.no>,
"arkiv.postmottak@fin.dep.no" <arkiv.postmottak@fin.dep.no>, "post@mfa.no" <post@mfa.no>, "samediggi@samediggi.no"
<samediggi@samediggi.no>, "post@toll.no" <post@toll.no>, "postmottak@landbruksdirektoratet.no" <postmottak@landbruksdirektoratet.no>,
"post@regelradet.no" <post@regelradet.no>, "post@vetinst.no" <post@vetinst.no>, "'post@nmbu.no' (post@nmbu.no)" <post@nmbu.no>,
"post@forbrukerradet.no" <post@forbrukerradet.no>, "ks@ks.no" <ks@ks.no>, "nrl@nrl-nbr.no" <nrl@nrl-nbr.no>, "post@nofima.no"
<post@nofima.no>, "postmottak@nifes.no" <postmottak@nifes.no>, "animalia@animalia.no" <animalia@animalia.no>, "medlem@tine.no"
<medlem@tine.no>, "'Helsetjenesten for sau - Animalia' (ht.sau@animalia.no)" <ht.sau@animalia.no>, "klf@kjottbransjen.no"
<klf@kjottbransjen.no>, "koorimp@animalia.no" <koorimp@animalia.no>, "bondelaget@bondelaget.no" <bondelaget@bondelaget.no>,
"post@smabrukarlaget.no" <post@smabrukarlaget.no>, "post@skogeier.no" <post@skogeier.no>, "post@statsskog.no"
<post@statsskog.no>, "post@framreinlag.no" <post@framreinlag.no>, "njff@njff.no" <njff@njff.no>, "post@landbruk.no" <post@landbruk.no>,
"nsg@nsg.no" <nsg@nsg.no>, "firmapost@nortura.no" <firmapost@nortura.no>, "'Reinrasa Norsk Sau' (gudmund.tonnessen@los.no)"
<gudmund.tonnessen@los.no>, "tyr@tyr.no" <tyr@tyr.no>, "firmapost@norskprotein.no" <firmapost@norskprotein.no>, "'GENO'
(post@geno.no)" <post@geno.no>, "post@norgesfor.no" <post@norgesfor.no>, "firmapost@felleskjopet.no" <firmapost@felleskjopet.no>,
"firmapost@fkra.no" <firmapost@fkra.no>, "post@norpels.no" <post@norpels.no>, "dnv@vetnett.no" <dnv@vetnett.no>, "info@virke.no"
<info@virke.no>, "firmapost@nhomd.no" <firmapost@nhomd.no>, "post@n-lt.no" <post@n-lt.no>, "naturvern@naturvernforbundet.no"
<naturvern@naturvernforbundet.no>, "nmf@nmf.no" <nmf@nmf.no>, "post@wwf.no" <post@wwf.no>, "post@dyrebeskyttelsen.no"
<post@dyrebeskyttelsen.no>, "kontor@dyrevern.no" <kontor@dyrevern.no>, "post@akvariet.no" <post@akvariet.no>, "post@dyreparken.no"
<post@dyreparken.no>, "Riikkasearnvsir@nsr.no" <Riikkasearnvsir@nsr.no>, "post@polarpark.no" <post@polarpark.no>,
"rugg@bjorneparken.no" <rugg@bjorneparken.no>, "firmapost@nina.no" <firmapost@nina.no>, "post@brunst.no" <post@brunst.no>,
"post@fangstmann.no" <post@fangstmann.no>, "post@vapenloftet.no" <post@vapenloftet.no>, "post@jaktfall.no" <post@jaktfall.no>,
"langvind@online.no" <langvind@online.no>, "kundeservice@gsport.no" <kundeservice@gsport.no>, "kundeservice@xxl.no"
<kundeservice@xxl.no>, "siri@dyrsrettigheter.no" <siri@dyrsrettigheter.no>, "Husdyrkontrollen TINE" <orghk@tine.no>, "'nsr@nsr.no'
(nsr@nsr.no)" <nsr@nsr.no>, "'shl@reindeerrace.org' (shl@reindeerrace.org)" <shl@reindeerrace.org>, "post@svl.no" <post@svl.no>,
"'johnisak@isan.no' (johnisak@isan.no)" <johnisak@isan.no>, "Mari.Vengnes@landbruksdirektoratet.no"
<Mari.Vengnes@landbruksdirektoratet.no>, "hjort@svanoy.com" <hjort@svanoy.com>, "morten@siljanhjort.no" <morten@siljanhjort.no>,
"post@lom-tamreinlag.no" <post@lom-tamreinlag.no>, "asgrim@filefjell-reinlag.no" <asgrim@filefjell-reinlag.no>, "palgrev@frisurf.no"
<palgrev@frisurf.no>, "post@rendal-renselskap.no" <post@rendal-renselskap.no>, "post@langedrag.no" <post@langedrag.no>,
"post@tangendyrepark.no" <post@tangendyrepark.no>, "post@statskog.no" <post@statskog.no>, postmottak@jernbaneverket.no,
firmapost@vegvesen.no, "post@aurland.kommune.no" <post@aurland.kommune.no>, "post@laerdal.kommune.no"
<post@laerdal.kommune.no>, "Postmottak@ulvik.kommune.no" <Postmottak@ulvik.kommune.no>, "postmottak@hol.kommune.no"
<postmottak@hol.kommune.no>, "postmottak@aal.kommune.no" <postmottak@aal.kommune.no>, "postmottak@hemsedal.kommune.no"
<postmottak@hemsedal.kommune.no>, "postmottak@ardal.kommune.no" <postmottak@ardal.kommune.no>, "postmottak@gol.kommune.no"
<postmottak@gol.kommune.no>, "postmottak@selbu.kommune.no" <postmottak@selbu.kommune.no>, "postmottak@meraker.kommune.no"
<postmottak@meraker.kommune.no>, "postmottak@tydal.kommune.no" <postmottak@tydal.kommune.no>, "postmottak@roros.kommune.no"
<postmottak@roros.kommune.no>, "epost@holtalen.kommune.no" <epost@holtalen.kommune.no>, "postmottak@mgk.no"
<postmottak@mgk.no>, "postmottak@melhus.kommune.no" <postmottak@melhus.kommune.no>, "postmottak@klabu.kommune.no"
<postmottak@klabu.kommune.no>, "tk.postmottak@trondheim.kommune.no" <tk.postmottak@trondheim.kommune.no>,
"postmottak@malvik.kommune.no" <postmottak@malvik.kommune.no>, "larsnesse@sogn.no" <larsnesse@sogn.no>, "siri@sbnatur.no"
<siri@sbnatur.no>, "sigmund_tveitehagen@yahoo.no" <sigmund_tveitehagen@yahoo.no>, "aurland@fjellstyrene.no" <aurland@fjellstyrene.no>,
"fmhethj@fylkesmannen.no" <fmhethj@fylkesmannen.no>, "hallvard.urset@tolga.kommune.no" <hallvard.urset@tolga.kommune.no>,
"post@hognareinen.no" <post@hognareinen.no>, "siri@sbnatur.no" <siri@sbnatur.no>, "ole.bjarne.hovland@sogn.no"
<ole.bjarne.hovland@sogn.no>, "espen.farstad@njff.no" <espen.farstad@njff.no>, "nfs@fjellstyrene.no" <nfs@fjellstyrene.no>
Kopi: "viggo.mikalsen@tine.no" <viggo.mikalsen@tine.no>, "synnove.vatn@animalia.no" <synnove.vatn@animalia.no>,
"john.osvald.gronmo@samediggi.no" <john.osvald.gronmo@samediggi.no>, "marit.meloy@samediggi.no" <marit.meloy@samediggi.no>,
"i.e.danielsen@gmail.com" <i.e.danielsen@gmail.com>, "'mikkel.per.sara@gmail.com' (mikkel.per.sara@gmail.com)"
<mikkel.per.sara@gmail.com>, "andersnkeira@gmail.com" <andersnkeira@gmail.com>, "stig-atle.vange@hod.dep.no" <stigatle.vange@hod.dep.no>, "karianne thoger-haaverstad" <karianne.thoger-haaverstad@vegvesen.no>
Sendt: 30. mars 2017 13:53:09
Emne: Høring - Forslag om soneforskrift for skrantesjuke
Sakstittel: Høring – Forslag om soneforskrift for skrantesjuke
Saksnr: 2017/64460
Høring: Forslag om soneforskrift for skrantesjuke
På vegne av Landbruks‐ og matdepartementet sender Mattilsynet forslag til forskrift om soner ved påvisning av Chronic Wasting Disease (CWD‐sone) på høring.
Høringssvar, merket med saksnummer 2017/64460, kan sendes innen 20. april via lenke på Mattilsynets nettside:
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/forslag_til_soneforskrift_ved_paavisning_av_skrantesjuke.25951
Alle høringsinnspill vil offentliggjøres på denne nettsiden til Mattilsynet.
Med vennlig hilsen
Turi Hordern‐Larsen
seniorrådgiver/jurist
Mattilsynet, hovedkontoret, avdeling planter og dyr, seksjon dyrehelse
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Telefon: 22 77 90 79
Besøksadresse: Ullevålsveien 76, Oslo
Felles postadresse: Mattilsynet, hovedkontoret, felles postmottak, postboks 383, 2381 Brumunddal
postmottak@mattilsynet.no
www.mattilsynet.no www.matportalen.no
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Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim
Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01
Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10
Saksbehandler
Sigrid Lund Drage
Miljøvernavdelingen

Innvalgstelefon
73 19 92 09

Vår dato
07.02.2017
Deres dato

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2007/6734-471
Deres ref.

Norsk Gjenvinning AS Region Midt-Norge
Terminalen 5
7080 HEIMDAL

Utsatt frist - etablering av renseanlegg - Hauka deponi - Midtre Gauldal
kommune
Ny frist for etablering av fullskala renseanlegg er 1.7.2018. Endring av vilkår
3.5.3 i bedriftens tillatelse.
Bedriften må innen 1.4.2017 sende inn en miljørisikovurdering med
konsekvenser og tiltak, og et prøvetakingsprogrammet med parametre og
frekvens.

Fylkesmannen har mottatt en søknad om utsatt frist for etablering av
renseanlegg ved Hauka deponi i Midtre Gauldal kommune. Søknaden er sendt av
Rambøll på vegne av Norsk Gjenvinning AS Region Midt-Norge.
Opprinnelig frist for etablering av renseanlegget var gitt i deponiets tillatelse.
Fristen var 1.6.2016. Etter søknad ble fristen forlenget til 31.12.2016 i brev av
3.8.2016.
Renseanlegget skal etableres etter et krav i gjeldende tillatelse av 6.11.2015,
pkt. 3.5.3 Sigevannshåndtering. Resultater fra overvåking av sigevann og
resipient over tid har vist at det er behov for å etablere ytterligere rensetrinn ved
anlegget.
Før den første fristen gikk ut etablerte bedriften et prøveprosjekt for rensing av
deler av sigevannet fra Hauka deponi. Kapasiteten er ikke god nok til å håndtere
alt sigevannet fra deponiet. Det er heller ikke lagt frem resultater som viser at
anlegget har tilstrekkelig effekt.
Norsk Gjenvinning har i dialog med Midtre Gauldal kommune blitt pålagt å lage
reguleringsplan for tiltaket. Med bakgrunn i tiltakets størrelse har
planmyndigheten også satt krav om konsekvensutredning knyttet til tre tema:
landskap/topografi, naturmangfold og forurensning i grunnen.
Bedriften skriver i søknaden om utsatt frist at planprosessen er igangsatt.
Fylkesmannen er i møte 13.1.2017 forelagt en fremdriftsplan som legger opp til
E-post: fmstpostmottak@fylkesmannen.no

Internett: www.fylkesmannen.no/st
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Organisasjonsnummer: 974764350

2

en godkjent plan i januar 2018. Rambøll som konsulent for Norsk Gjenvinning vil
søke om dispensasjon for bygging av renseanlegget parallelt med prosessen med
reguleringsarbeidet.
Fylkesmannen kan vanskelig stille krav som ikke er i tråd med godkjent plan
eller dispensasjon fra planmyndigheten.
Vurdering etter vannforskriften
I følge vannforskriften § 4-6 skal tilstanden i overflatevann og grunnvann
beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at
vannforekomstene skal ha minst god økologisk og god kjemisk tilstand.
I Vann-Nett er vannforekomsten Kroabekken vurder til dårlig økologisk tilstand,
og dårlig kjemisk tilstand. Vannforekomsten er påvirket av sigevann fra
deponiet. Det er nødvendig med tiltak for å redusere påvirkningen.
Vannforskriften § 12 gir åpning for ny aktivitet eller nye inngrep som likevel i en
liten grad kan påvirke tilstanden i resipienten negativt. Fylkesmannen vurderer
at det er mulig å rense utslippet fra deponiet slik at bestemmelsen i (§ 4-6) i
vannforskriften kan overholdes.
Vurdering etter naturmangfoldloven
I følge naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8-12 legges til grunn
som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet.
§ 8 – kunnskapsgrunnlaget
Status på vannkvaliteten i sigevann, grunnvann og resipient er delvis kartlagt og
skal kartlegges ytterligere. Fylkesmannen minner om at kunnskapsgrunnlaget
skal utvides med kartlegging av grunnvann og nærliggende bekk, vilkår 3.6 i
tillatelsen av 6.11.2015. Regelmessige overvåking av kjemiske og økologiske
parametre vil hele tiden gi grunnlag for å vurdere eventuell påvirkning fra
utslippet.
§ 9 – føre-var-prinsippet
Utslippene skal følges opp med undersøkelser og målinger i vannforekomsten, og
resultatene av dette vil være med i vurderingen av om det trengs ytterligere
rensing. Utsettelsen av etableringen av fullskalarenseanlegg medfører utslipp i
bekken over en lengre periode enn det som lå til grunn for vurderingen da
tillatelsen ble utformet. Fylkesmannen har derfor bedt bedriften utarbeide et
prøvetakingsprogram slik at den økte belastningen kan dokumenteres.
§ 10 – samlet belastning
Resipienten, som her er Krotabekken, er allerede karakterisert til å ha dårlig
økologisk tilstand og dårlig vannkvalitet (jfr. vann-nett). Utsettelsen av
etablering av fullskala renseanlegg medfører ytterligere belastning. Dette
medfører krav om ytterligere prøvetaking og en risikovurdering av utslippet og
evt forringelse av vannkvaliteten iht. miljømål.
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§ 11 – kostnadene ved miljøforringelse
Det er tiltakshaver som skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade
på naturmangfoldet som tiltaket volder. Bedriften må derfor følge opp utslippet
og resipienten med målinger av sentrale parametre og etableringen av
renseanlegg. Hvis det viser seg at belastningen fra driften blir for stor, må
bedriften ta kostnadene med forbedringstiltak, evt. ekstra rensetrinn.
§ 12 – miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
Det skal tas utgangspunkt i driftsmetoder, teknikk og lokalisering som ut fra en
tidligere, nåværende og framtidig bruk av naturmangfoldet og økonomiske
forhold gis de beste samfunnsmessige resultatene.
Bedriften plikter å redusere sine utslipp så langt dette er mulig uten urimelige
kostnader. Anlegget skal benytte best tilgjengelige teknikker så langt som råd,
når dette ikke medfører urimelige kostnader.
Vedtak
For å begrense virkningen av driften av deponiet uten tilstrekkelig
rensekapasitet, ber Fylkesmannen bedriften utarbeide og sende inn en
miljørisikovurdering med konsekvenser og tiltak for å redusere påvirkningen fra
deponiet frem til et fullskala renseanlegg er satt i drift. Risikovurderingen skal
være Fylkesmannen i hende innen 1.4.2017.
Bedriften må også utarbeide og følge et prøvetakingsprogram som viser hvilken
effekt pilotrenseanlegget har på utslipp fra deponiet. Prøvetakingsprogrammet
med parametre og frekvens skal være Fylkesmannen i hende innen 1.4.2017.
Programmet skal følges så leng det renner vann gjennom pilotanlegget,
minimum til et fullskala renseanlegg er på plass.
Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av
13. mars 1981 nr. 6, § 11 jfr. § 16.
Endringen i vilkår 3.5.3 i tillatelsen av 6.11.2015 er gjort i medhold av § 18
(endring og omgjøring av tillatelse).
Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med
rettslig klageinteresse innen 3 uker fra underretning om vedtak er kommet fram
eller fra vedkommende fikk eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket. En
eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som
ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør
nevnes. Klagen skal sendes om Fylkesmannen.
En eventuell klage fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket
utsettes. Fylkesmannen eller Miljødirektoratet kan etter anmodning eller av eget
tiltak beslutte at vedtaket ikke skal gjennomføres før klagefristen er ute eller
klagen er avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om gjennomføring kan ikke
påklages.
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Varsel om tvangsmulkt
Det varsles herved i henhold til forvaltningsloven § 16 om at det vurderes å fatte
vedtak om tvangsmulkt for å sikre at renseanlegg for Hauka deponi blir etablert,
og dokumentasjon oversendt innen fristen.
Et vedtak vil gå ut på at en tvangsmulkt på kr. 50 000,- påløper dersom
Fylkesmannen ikke har mottatt dokumentasjon senest 1. juli 2018 som viser at
renseanlegg i tråd med vilkår 3.5.3 er etablert. Hjemmelen for bruk av
tvangsmulkt er forurensningsloven § 73.
Dersom virksomheten ønsker å kommentere varselet, ber vi om at dette skjer
innen 2 uker etter at brevet er mottatt.

Med hilsen

Marit Lorvik (e.f.)
Ass. miljøverndirektør

Sigrid Lund Drage
seniorrådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Kopi:
Rambøll Norge AS avd Trondheim
Norsk Gjenvinning AS ved Harbak
Midtre Gauldal kommune

Rørosveien 11

13

7290

STØREN

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Fra
Kjell Egil Hage
Grunneier gbnr 17/1
Midtre Gauldal kommune
Til
Riast/Hylling reinbeitedistrikt
Fylkesmannen ved reindriftsforvaltningen
Kopi
Midtre Gauldal kommune
Midtre Gauldal lensmannskontor

Vedrørende ulovlig beiting av tamrein
Undertegnede er eier av eiendommen gbnr 17/1 i Midtre Gauldal kommune. Eiendommen består av
flere teiger, og strekker seg fra Rognes i Gauldalen til kommunegrensen mot Melhus ved Håen/Hålia.
Det er i de senere år registrert at fler og fler tamrein oppholder seg på og ved min eiendom. I tillegg
virker mengden tamrein utenfor Riast/Hylling reinbeitedistrikt å være økende. Denne observasjonen
baseres på hyppigere observasjoner av rein i Hålia med omland, samt at observasjonene i senere tid
har vært av større flokker. Dette er uakseptabelt da det senest i høyesterettsdom av 2001 stadfestes
at hhv Essand og Riast/Hylling reinbeitedistrikt IKKE har beiteretter i Midtre Gauldal kommune.
Nyttårsaften ble en flokk på ca 80 dyr observert ved Sandtjønna i Midtre Gauldal. Av spor og
beitetegn i området var det tydelig at tilholdet hadde pågått en tid. Dyrene ble støkt av vår
tilstedeværelse og flyktet i vestlig retning. 21.01.2016 ble nye ca 100 dyr observert sør av
Skilbreitjønna. Disse dyrene var i bevegelse i nord-nordvestlig retning. De siste observasjonene er
kartfestet på kartet under.
Det oppleves som legitimt å stille spørsmålstegn ved om forvaltningen har kontroll på dyretall i de
respektive distriktene. Dette sett i lys av at tamrein oppholder seg med såpass avstand til distriktenes
egne arealer. Uten at undertegnede har håndfaste bevis som kan bevise påstanden, ryktes det om
observasjoner av tamrein nord for Lundadalen i Horg. Er dette arealer som omfattes av
forvaltningens kontrolltellinger av dyretall? Videre er det også fotodokumentert tamrein på toppen
av Forollhogna. Innblanding av tamrein i villreinområder må være forhold som forvaltningen tar på
alvor, spesielt i tider med skrantesjuke og fotråte. Undertegnede tør minne Fylkesmannen på at
Norge har et særskilt ansvar for å ivareta villreinen og dens leveområder.
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Figur 1: Røde punkter representerer observasjoner av flokker og piler viser fluktretning. Avstanden fra observasjonene til
reinbeitedistriktet er 22 km i luftlinje.

Med dette kreves det at det tas tak for å bringe både de offentlige- og privatrettslige forholdene i
orden. Dette fremmes som et varsel fra undertegnede, men det må nevnes at flere har registrert
tiltagende opphold av tamrein utenfor tamreinland. Om den ulovlige beitingen fortsetter vil dette bli
fult opp gjennom rettssystemet.
Undertegnede forventer at Riast/Hylling reinbeitedistrikt oppretter kontroll på egne dyr, og
iverksetter tiltak for at tamrein oppholder seg i områder hvor reindriftsutøverene faktisk innehar
beiteretter.

Rognes, 08.03.2017

Med hilsen

Kjell Egil Hage
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Saksframlegg

Arkivnr. L12

Saksnr. 2017/724-4

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
47/17
24.04.2017
Saksbehandler: Kristine Bye

Dispensasjonsbehandling - For oppføring av flermannsbolig - gbnr 3/301 Dispensasjon fra Reguleringsplan Frøset, fortetting 2 boligfelt og
Kommunedelplan Støren

Dokumenter i saken:
1 I
Opplysninger gitt i nabovarsel - gbnr 3/301
Idehus Refseth bygg AS
2 U Midlertidig svarbrev - Søknad om dispensasjon IDEHUS REFSETH BYGG AS
fra Reguleringsplan Frøset og Kommunedelplan
Støren - oppføring av flermannsbolig (4 eller 6) gbnr 3/301 - Frøset, 7290 Støren - Idehus Refseth
Bygg AS
3 I
Kvittering for nabovarsel - gbnr 3/301
Idehus Refseth bygg AS
4 S Dispensasjonsbehandling - For oppføring av
flermannsbolig - gbnr 3/301 - Dispensasjon fra
Reguleringsplan Frøset, fortetting 2 boligfelt og
Kommunedelplan Støren
(Vedleggene er markert med fet skrift).
Ingress
Dispensasjonsbehandling for oppføring av flermannsbolig på eiendommen gbnr 3/301.

Saksopplysninger
Bakgrunn
Idehus Refseth Bygg AS v/Roger Refseth søker om dispensasjon fra reguleringsplan Frøset,
fortetting 2 boligfelt og Kommunedelplan Støren for å bygge en flermannsbolig på eiendommen
gbnr 3/301. Søknaden ble mottatt 06.03.2017.
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Beliggenhet
Området ligger på Hundberga på Støren, øst for E6.

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

Dagens situasjon/beskrivelse av tiltaket
Tiltakshaver beskriver at: ‘’Det er fra kommunens side signalisert at det er vanskelig å finne nye
boligområder på Støren og at det er vanskelig å utvikle nye utbyggingsområder så nært Støren
sentrum. Det er stor etterspørsel etter nye boliger i og nært Støren og det er derfor spesielt
viktig å utnytte de byggeklare tomtene på en god og effektiv måte. Det har tradisjonelt vært
bygget eneboliger på Støren. Fylkesmannen har også påpekt at det må vurderes nøye om det skal
legges til rette for en annen boligtype enn eneboliger for å få en mer arealeffektiv utbygging.
Fylkesmannen påpeker i den forbindelse at det er nødvendig å bygge mindre og tettere enheter
for å få en mer effektiv arealbruk (…).
Ved å dispensere fra bestemmelsene i sone C i KDP, kan man få inn fire boenheter på denne
tomten. Dette medfører at man også må dispenseres fra parkeringskrevet fra 2+1 gjest + 1 pr.
utleieenhet til 1,5 parkeringsplasser pr. boenhet. Det vil også si at man dispenseres i fra krav om
300m2 + 50 m2 pr utleieenhet MUA, til 150 m2 pr boenhet. Vi mener dette er i tråd med de
signalene kommunen og Fylkesmannen gir med tanke på god tomteutnyttelse.’’
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Figur 2 Situasjonskart over tiltaket.

Planavklaring
Det omsøkte tiltaket ligger innenfor kommunedelplan Støren og reguleringsplan Frøset,
fortetting 2 boligfelt. Når det er motstrid mellom disse planene er det kommunedelplan Støren
som gjelder da den er av nyeste dato. Byggehøyde er ikke beskrevet i kommunedelplan Støren,
noe som medfører at reguleringsplan Frøset, fortetting 2 boligfelt gjelder på dette punktet.
Følgende bestemmelser gjelder for den omsøkte eiendommen:
Son
e

Boligtype

C

Enebolig/
2mannsboli
g

Byggehøyd
e

Utnyttingsgra
d inntil

Min.
MUA pr.
enhet
%BYA = 35% 300m2 +
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utleieenhe
t

Parkeringskra
v bil

Avfallsløsnin
g
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pr. utleieenhet

Private
dunker

Søkerens begrunnelse for tiltaket
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har
oppgitt følgende begrunnelse:
‘’Tomten omfattes av reguleringsplanen Frøset B og B1. I henhold til planbeskrivelsen er det
stor etterspørsel av boligtomter på Støren. Derfor var det et ønske om å fortette innenfor den
gamle reguleringsplanen på Støren. Planens formål var at arealer som ligger ubebygd innenfor
reguleringsplanen for Frøset på grunn av gammel og uaktuell regulering kunne bebygges. Da
det er stor etterspørsel etter leiligheter på Støren ønsker man her å utnytte tomten på best mulig
måte med å bygge en firemannsbolig med leiligheter på 80m2 med tre soverom.
I reguleringsplanen av 07.05.12 er det tillatt å bygge tomten med en flermannsbolig eller
rekkehus i 2 etasjer. Men med den nye Kommunedelplanen for Støren av 23.06.2014, blir
rettsvirkningen en del strenge begrensninger i forhold til utnyttelse av tomten til en
flermannsbolig. Tomten omfattes da av gjelden bestemmelser for sone C i KDP.
Det søkes derfor dispensasjon i fra boligtype, MUA og parkeringskrav’’.
Høring/nabovarsel
Dispensasjonssøknaden er ikke sendt på høring da Rådmannen anser dette som et lite tiltak.
Forutsetninger som må oppfylles for å kunne gi dispensasjon
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I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom hensynet til
bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelser, ikke vesentlig blir
tilsidesatt. Samt at fordelene med å innvilge dispensasjon må være klart større enn ulempene,
etter en samlet vurdering.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
Dispensasjonen kan gis både midlertidig og varig. Det kan i tillegg settes vilkår ved
dispensasjonen.

Vurdering
Tiltakshaver ønsker å sette opp en firemannsbolig. I kommunedelplan Støren er det kun tillatt
med en og to-mannsbolig, noe som utløser kravet om dispensasjon.
Tiltaket ligger i et område avsatt til bolig i reguleringsplan Frøset, fortetting 2 boligfelt. Den
omsøkte eiendommen ligger også i utkanten av et område med mye boligbebyggelse.
Rådmannen er enig med tiltakshaver at det er gunstig å bygge tett i sentrumsnære områder. I
dette området er det også lagt til rette for skolebuss, noe som er positivt for statlige
planretningslinjer for bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR) da kommunen er pålagt å
bidra til å redusere utslipp av klimagasser, og gjennomføre energieffektivisering og omlegging til
miljøvennlige energiformer.
Videre er det ønske om å redusere MUA fra 300m2 + 50m2 pr. utleieenhet til 150m2 pr. boenhet.
Dette må gjøres for å kunne realisere bygging av en firemannsbolig med leiligheter på 80m2.
Rådmannen mener det er svært viktig at det legges til rette for bra nok uteoppholdsareal i
boligfelt. Likevel er det forståelse for at opprinnelig uteoppholdsareal må reduseres når det
legges til rette for fortetting med flere boenheter.
Parkeringskravet skal videre bli redusert fra 2 + 1 gjest + 1 pr. utleieenhet til 1,5 parkering pr.
boenhet. Dette må også gjennomføres for å få plass til en firemannsbolig på eiendommen.
Rådmannen mener at 1,5 parkeringsplass pr. boenhet fortsatt gir mulighet for å ha bil og
samtidig ikke medføre store konsekvenser for et boligfelt så nært sentrum.
Tilslutt ser Rådmannen at gjeldende kommunedelplan Støren er fra 2014 og at reguleringsplan
Frøset, fortetting 2 boligfelt er fra 2012. Dette er relativt nye planer, og Rådmannen mener i
utgangspunktet at slike tiltak som blant annet boligtype, MUA og parkeringskrav skal avklares i
overordnede planer og ikke gjennom dispensasjon. Dette for å gi en sikker og forutsigbar
planlegging. Likevel kan ikke Rådmannen se at disse tiltakene vil medføre store konsekvenser da
den omsøkte tomten ligger i utkanten av et eksisterende boligfeltet.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune gir dispensasjon fra kommunedelplan Støren og fra reguleringsplan
Frøset, fortetting 2 boligfelt for å bygge en firemannsbolig med leiligheter på 80m2, 1,5
parkeringsplass pr. boenhet og MUA på 150m2 pr. boenhet på eiendommen gbnr 3/301.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at tiltaket ikke
vil skape konsekvenser for boligområdet på Frøset.
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Saksframlegg

Arkivnr. 142

Saksnr. 2017/785-2

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
48/17
24.04.2017
Saksbehandler: Kristine Bye

Klagebehandling - vedrørende fradeling av 3 hyttetomter - gbnr 174/4 dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

Dokumenter i saken:
1 I Klage på vedtak - Dispensasjonsbehandling - Fradeling av 3 Anita og Esten Flatås
hyttetomter - gbnr 174/4 - Dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel
2 S Klagebehandling - vedrørende fradeling av 3 hyttetomter - gbnr
174/4 - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
(Vedleggene er markert med fet skrift).
Ingress
Behandling av klage på vedtak om å fradele 3 hyttetomter på gbnr 174/4.

Saksopplysninger
Bakgrunn
Grunneierne Anita og Esten Flatås klager i brev datert 09.03.2017 på dispensasjonsvedtak 14/17
som ble behandlet i utvalg for Næring, plan og miljø den 06.02.2017. Vedtaket omhandlet å få
fradelt 3 hyttetomter på 900m2 på eiendommen gbnr 174/4. Vedtaket påklages i sin helhet.
Meldingen om dispensasjonsvedtak ble mottatt 17.02.2017 og klagen er datert 09.03.2017.
Klagen er dermed framsatt rettidig. Klager er også tiltakshaver i dispensasjonssøknaden og har
dermed rettslig klageinteresse i saken.
Vedtaket som ble fattet i dispensasjonsvedtak 14/17 har følgende ordlyd:
«Midtre Gauldal kommune avslår dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å fradele 3
hyttetomter på 900m2 på eiendommen gbnr 174/4.
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Vedtaket er fattet i medhold av plan og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at tiltaket setter
overordnet plan vesentlig til side og vil ha negative konsekvenser for villreinen i området».
Klagens innhold
Klagen gjelder i sin helhet ønske om å få medhold for å fradele 3 hyttetomter på 900 m2 på
eiendommen gbnr 174/4. Ønske om å få fradelt disse hyttetomtene begrunnes med en beskrivelse
av jordgrunnlaget og bygningene på eiendommen, samt at Anita er født og oppvokst på gården
og ønsker å flytte dit om noen år.
Videre poengteres det at eiendommen har begrensede landbruksressurser i kommunal
sammenheng og har en stor bygningsmasse med mange eldre hus som krever mye ressurser for å
vedlikeholde. Det er heller ikke drift på gården i dag, og dyrkajorda er leid bort på 10års
kontrakt.
Klagerne skriver at inntektsgrunnlaget på gården i dag er liten og dette er derfor bakgrunnen for
at de ønsker å fradele noen tomter for å styrke inntektsgrunnlaget.
Det framkommer av klagen at tomtenes beliggenhet ikke vil ha negative konsekvenser for verken
villreinen eller miljøet. Klagerne skriver at de i senere år ikke har oppservert mye villrein i
området, og at de mener dette er et godt alternativ til de tomtereservene som ellers ligger i
Budalen.
De mener det er positivt for Budalen at familier bygger hytter der, og at dette har positive
ringvirkninger for lokalt næringsliv ect.
Klagerne skriver tilslutt at de trodde disse tomtene kom under betegnelsen spredt bebyggelse, da
avstanden er ca.80-100 meter. Hvis ikke dette var rett ønsker de å endre søknaden fra 3 til 2
tomter. De mener også at de ikke har funnet dokumentasjon på at det er bebygd 15 fritidsboliger
i omsøkte LNF sone – 4 pr. dags dato.
Klagen er vedlagt i sin helhet.

Vurdering
Eksisterende kommuneplan er fra 2010, og klager ønsker nå å fradele 3 fritidseiendommer på
900m2 i et område avsatt til LNF – sone 4.
Klager mener dagens eiendom har begrensede landbruksressurser i kommunal sammenheng og
består av bygninger som krever mye ressurser å vedlikeholde. Det er ikke drift på gården, og
jorda er leid bort på 10års kontrakt. Rådmannen mener det er vanskelig å forutsi framtiden og
den aktuelle driften på gården, og at man derfor ikke vet om det kan være aktuelt med gårdsdrift
i framtiden. Videre kan ikke Rådmannen legge til grunn kostnadene knyttet til vedlikehold i en
dispensasjonsbehandling.
Det hevdes videre at de i senere år ikke har observert mye ferdsel av villrein i området.
Rådmannen må forholde seg til Regional plan for Forollhogna villreinområde 2013, og ikke
muntlige utsagn. Rådmannen viser til Regional plan fra 2013 der det står skrevet at:
«Mellom – Riksen i Midtre Gauldal har et høyt antall tomter avsatt til byggeområder for spredt
fritidsbebyggelse, byggeområder og regulerte områder. Det ligger en stor tomtereserve
tilgjengelig og området ligger tett på viktige villreinområder som kalvingsområder, helårsbeite
og trekkområder. Her skal det ikke bygges utover det antall som er avsatt i kommuneplanen og
reguleringsplaner. Områdene for fritidsbebyggelse som er regulert eller avsatt i kommuneplanen
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som kommer i konflikt med viktige villreinområder, bør vurderes på nytt ved rullering av
kommuneplanens arealdel».
De 3 fritidstomtene ligger i sone 4G og der er det allerede fradelt 15 fritidstomter. Rådmannen er
derfor ikke enig med klagerne at dette er en god alternativ til tomtereservene som ellers ligger i
Budalen. Å legge til rette for ytterligere fritidstomter i et område som allerede inngår i et
villreinsområde kan medføre store konsekvenser for villreinen. Rådmannen ønsker en
samfunnsutvikling som er basert på føre – var prinsippet, og mener derfor at villreinen i området
må hensynstas framfor hyttebygging i dette området.
Når det gjelder definisjon på hva som går under gruppebebyggelse og spredt bebyggelse ligger
dette i en gråsone. Rådmannen mener at en avstand på 80-100meter betegnes som en liten
avstand mellom hytter, og at det derfor inngår i begrepet gruppebebyggelse. Klagerne er villig til
å redusere antall hyttetomter fra 3 til 2 tomter for å slippe å dispensere fra denne bestemmelsen.
Rådmannen ser likevel at det ligger en annen fritidstomt ca. 6 meter fra den ene fritidstomten,
noe som medfører at det fortsatt oppstår en gruppebebyggelse selv om klagerne reduserer antall
fritidstomter til 2. Kommunen praktiserer at slike gruppebebyggelser skal reguleres, og ikke
fradeles gjennom dispensasjoner.
Tilslutt mener klagerne at de ikke har funnet dokumentasjon på at det er bebygd 15 fritidstomter
i omsøkte LNF – sone 4. Rådmannen ser ut fra både kommunens oversikt over fradelte tomter og
kart at det er realisert 15 fritidstomter i dette området, og forholder seg derfor til dette.
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 datert 09.03.2017 har ikke hørt fram og dispensasjonsvedtaket 14/17 av 06.02.2017 bør
opprettholdes.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår klagen slik den framstår av Anita og Esten Flatås datert
09.03.2017. Avslaget begrunnes med at det ikke har kommet inn nye opplysninger eller
foreligger saksbehandlingsfeil som skulle tilsi endret utfall.
Midtre Gauldal kommune opprettholder sitt vedtak i dispensasjonssøknad sak 14/17 datert
06.02.2017.
Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 1-9.
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Soknedal 09.03.2017.
NPM utvalget Midtre gauldal kommune. Ref.2016/2824-17
Klage på dispensasjonsvedtak-gbnr174/4.
Gården Plasshaugen består av totalt 2133dekar.Eiendommen har 56 dekar
fulldyrket jord 4dekar innmarksbeite,351dekar produktiv skog,840 dekar uproduktiv skog.489dekar
myr,313dekar jorddekt fastmark og 80 dekar andre areal.
Eiendommen har våningshus,driftsbyggning for(sau),stabbur,eldhus,løe,garasjer samt flere
seterbygninger .
Våningshuset har 1 leilighet og er bebodd av foreldregenerasjon i dag.
Vi overtok gården i 2016. Anita er født og oppvokst på gården og ønsker og flytte dit om noen år .
Eiendommen har begrensede landbruksressurser i kommunal samenheng og består av en stor
byggningsmasse med mange eldre hus som krever mye ressurser og vedlikeholde.
Det er pr.idag ikke drift på gården.Dyrka jord er bort leid på 10års kontrakt.
Det er nokså lite inntektsgrunnlag på gården som den er i dag og på bakgrunn av det ønsker vi og
dele fra noen tomter for og styrke inntektsgrunnlag for fremtidig drift på gården.
Vi har i høst startet med noe restaureringsarbeid på gården.I første omgang er det eldhuset som blir
rennovert.Dette er en bygning som er datert tilbake til 1850 årene.Vi har stor inntresse av at tunet
som ligger nært inntil hovedveien som går inn til forolhogna nasjonalpark skal holdes i hevd..
Når det gjelder de omsøkte tomtenes beliggenhet øst for sæteråsen ,kan vi ikke se at dette har
negative konsekvenser for verken villrein eller miljøet ellers.Vi har i de senere år ikke oppservert
mye ferdsel av villrein i område.Tvert i mot vil vi si att dette er et godt alternativ til
de tomtereservene som ellers ligger i budalen.
Ellers vil vi se det som veldig positivt for budalen at familier vil bygge hytter her.Det har positive
ringvirkninger for lokalt næringsliv etc.etc.
I definisjon av gruppebebyggelse trodde vi at disse tomtene kom
under betegnelsen som spredt bebyggelse,på grunn av at avstanden er ca.80-100meter.
Hvis dette ikke er riktig ønsker vi og endre søknaden fra 3 til 2 tomter.
Vi har ikke funnet dokumentasjon på at det er bebygd 15 fritidsboliger i omsøkte LNF-sone
4,pr,dags dato.
Håper på et positivt svar.
Mvh.Anita og Esten Flatås.
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Saksframlegg

Arkivnr. 142

Saksnr. 2016/2824-14

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
14/17
06.02.2017
Saksbehandler: Kristine Bye

Dispensasjonsbehandling - Fradeling av 3 hyttetomter - gbnr 174/4 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

Dokumenter i saken:
1
I
Søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - fradeling av 3
hyttetomter - gbnr 174/4 - Esten Flatås
2
U Høringsbrev - dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - fradeling av 3
hyttetomter - gbnr 174/4
3
N Høringsbrev - dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - fradeling av 3
hyttetomter - gbnr 174/4
4
U Midlertidig svarbrev - dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - fradeling av 3
hyttetomter - gbnr 174/4
5
I
Sametingets uttalelse - fradeling av 3
hyttetomter på gbnr 174/4 - Midtre Gauldal
kommune
6
N Høringsbrev - dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - fradeling av 3
hyttetomter - gbnr 174/4
7
N Uttalelse skogbruk og vilt - Søknad om
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel fradeling av 3 hyttetomter - gbnr 174/4 - Esten
Flatås
8
I
Uttalelse fra Mattilsynet - dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - fradeling av 3
hyttetomter - gbnr 174/4
9
I
Høringssvar - fradeling av hyttetomter - gbnr
174/4 - Midtre Gauldal kommune
10 I
Uttalelse - dispensasjon fra
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Esten Flatås
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag m.fl.
Kai Børge Amdal m.fl.
Esten Flatås
Sametinget
Kristine Bye
Kristine Bye

Mattilsynet
Statens vegvesen - Region midt
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

kommuneplanens arealdel - fradeling av 3
hyttetomter - Midtre Gauldal 174/4
11

U

12

I

13

S

Høringsbrev - Dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - fradeling av 3
hyttetomter - gbnr 174/4
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel fradeling av 3 hyttetomter - gbnr 174/4
Dispensasjonsbehandling - Fradeling av 3
hyttetomter - gbnr 174/4 - Dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel

Villreinnemda m.fl.
Fylkesmannen i Hedmark

(Vedleggene er markert med fet skrift).
Ingress
Esten Flatås søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å fradele 3 hyttetomter på
ca. 900m2 på eiendommen gbnr 174/4.

Saksopplysninger
Bakgrunn
Esten Flatås søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å fradele 3 hyttetomter på
ca. 900m2 på eiendommen gbnr 174/4. Søknaden ble mottatt 02.09.2016.
Beliggenhet
De omsøkte hyttetomtene ligger ved Sæteråsen, sør for Enodden.

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

42

Gjeldende plan:

Figur 2 Oversiktskart over deler av kommuneplanens arealdel. Området det søkes dispensasjon er vist med rød pil.

Dagens situasjon/beskrivelse av tiltaket
I dag er det en fritidseiendom som er fradelt fra den omsøkte eiendommen.
Tiltakshaver forteller at ‘’adkomsten til tomtene er tenkt fra hovedveien og følge eksisterende
veitrase
(traktorvei). Denne må evt. oppgraderes noe. Tomtene er ca. 200 – 300m fra hovedvei.
Tomtene skal ha en størrelse på ca. 800 – 900 m2. Tomtene kan eventuelt justeres i forhold til
det som er inntegnet på plankartet.’’

Figur 3 Situasjonskart over tiltaket.
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Planavklaring
Det omsøkte tiltaket ligger innenfor kommuneplanens arealdel vedtatt 30.04.2010, med følgende
bestemmelser:

Søkers begrunnelse for tiltaket
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har
oppgitt følgende begrunnelse:
‘’ Området ligger fint til sørøst for Sæteråsen og er godt egnet for fritidshus uten store inngrep
og ødeleggelse av
areal.
Grunnen til at jeg søker om fradeling er at det er tre familier som ønsker å kjøpe tomt og bygge
hytte i dette
området.’’
Høring/nabovarsel
Søknad om dispensasjon ble sendt på høring med frist 04.11.2016 (en høring på 2 måneder etter
forespørsel fra Fylkesmannen). Følgende har svart innen tidsfristen:
Lokal landbruksmyndighet
De 3 omsøkte tomtene ligger i eksisterende utbygd hyttefelt på eiendommen. Hyttefeltet ligger
utenfor sperregjerdet til beitelaget.
Landbruk kan ikke se at 3 nye tomter og utbedringer av adkomst i dette området vil føre til
vesentlige nye konsekvenser for landbruket.
Lokal skogbruksmyndighet
Tomtene som ønskes fradelt ligger i et område med skog i lav og middels bonitet. Det er også en
del uproduktiv skog i den teigen tomtene ligger. Tiltaket vil ikke ha negative konsekvenser for
skogbruket i området, da det heller ikke stenger for skogdriften på omkringliggende arealer.
Deler av tiltaket ligger like innenfor et viltområde definert som leveområde for rådyr og elg i
kommunens viltkart. Rådmannen vurderer tiltaket til å ikke ha negative konsekvenser for
viltområdet.
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I Naturbase ligger tiltaket innenfor definert leveområde for villrein. Dette området har nasjonal
interesse. Tiltaket ligger i nærhet av veg og annen bebyggelse, og vurderes til å ikke ha særlig
negativ påvirkning på villreinområdet.
Fylkesmannen i Sør – Trøndelag
(…) Sone 4G har et svært stort areal, hele 22,2km2. I bestemmelsen til sone 4G tillates det å
bygge inntil 15 fritidsboliger i planperioden. I følge kommunen er dette antallet nå bygd. Det
søkes nå om dispensasjon til å bygge flere fritidsboliger enn tillatt i sone 4G i kommuneplanen.
Kommuneplanen krever bebyggelsesplan før tillatelse kan gis til utbygging som innebærer at det
oppstår gruppebebyggelse på 3 eller flere boliger/ervervsbygg/fritidsboliger. Det søkes også om
dispensasjon fra kravet om bebyggelsesplan.
Det planlagte tiltaket på Sæteråsen berører nasjonale villreinverdier. Villrein er en ansvarsart for
Norge, og er definert til å være en art med særlig stor forvaltningsinteresse. Utbyggingsområdet
ligger i det biologiske leveområdet til villeien (jf. NINA rapport 528, Villrein i Forollhogna,
Status og leveområde). Dette området er også klassifisert som randområde til det nasjonale
villreinområdet Forollhogna (figur 1, jf Regional plan for Forollhogna villreinområde 2013).
Det er mange registrerte observasjoner av villrein nær utbyggingsområdet (figur 2). I følge den
regionale planen er randområdet av betydning for villrein, hvor utbygging, ferdsel og annen
aktivitet vil kunne påvirke villreinens leveområder negativt. I følge retningslinjene til den
regionale planen skal det ikke tillates nye hyttefelt, utvidelse eller fortetting av eksisterende
hyttefelt ut over det som er godkjent i plan.
Viser til Regional plan fra 2013:
«Mellom – Riksen i Midtre Gauldal har et høyt antall tomter avsatt i byggeområder for spredt
fritidsbebyggelse, byggeområder og regulerte områder. Det ligger en stor tomtereserve
tilgjengelig og området ligger tett på viktige villreinområder som kalvingsområder, helårsbeite
og trekkområder. Her skal det ikke bygges utover det antall som er avsatt i kommuneplanen og
reguleringsplaner. Områdene for fritidsbebyggelse som er regulert eller avsatt i kommuneplanen
som kommer i konflikt med viktige villreinområder, bør vurderes på nytt ved rullering av
kommuneplanens arealdel».
Det er allerede bygd mange fritidsboliger i den sørlige delen av Sone 4G, flere vil bli bygd etter
allerede godkjente planer, og det etableres kilometerlange strekninger med to meter høye
sperregjerder for husdyr i området. Disse inngrepene forstyrrer, og vil kunne endre reinens
områdebruk. Reinen vil kunne bli fortrengt fra området. Fylkesmannen vurderer den samla
belastningen av ferdsel og forstyrrelse som disse inngrepene allerede forårsaker på villrein som
negativ og svært stor.
Forvaltningen skal ta sine beslutninger på et så godt kunnskapsgrunnlag som mulig. Når det
likevel er noe usikkerhet om konsekvensene for miljøet, bør forvaltningen i sin skjønnsutøvelse
legge velt på denne usikkerheten slik at beslutningen legger til rette for at vesentlig skade
unngås.
Det er viktig å ha en restriktiv holdning til inngrep som skaper økt ferdsel og forstyrrelse på
villreinen i dette området. I avveiningen mellom å ivareta et ønske om å bygge ytterligere tre
fritidsboliger, og ta hensyn til villreinens behov for egne leveområder og dermed sikre en
langsiktig tilstedeværelse av villrein i området, finner Fylkesmannen det riktig å frarå at det gis
tillatelse til bygging. Fylkesmannen frarår dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for det
omsøkte tiltaket. Dersom kommunen gir tillatelse til tiltakene, ønsker Fylkesmannen å bli
underrettet for å vurdere å påklage vedtaket.
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Fylkesmannen minner om at alle saker som berører natur – og miljø skal vurderes etter
prinsippene i naturmangfoldloven §§8-12 (jf nml § 7). Før det fattes vedtak i saken må det
skriftlig redegjøres for hvordan prinsippene §§8-12 er vurdert.
(Helhetlig uttalelse med bilder legges ved som vedlegg).
Sør – Trøndelag fylkeskommune
Tiltaket ligger i LNF – sone med spredt bolig, - ervervs- og fritidsbebyggelse. Utbygging som
innebærer 3 eller flere enheter krever bebyggelsesplan. Ut i fra det vi har ansvar for å forvalte
har vi ingen merknader til søknaden. Vi minner om den generelle aktsomhetsplikten etter
kulturminneloven.
Statens vegvesen
Statens vegvesen har ingen merknad til at det eventuelt gis tillatelse til fradeling av tre
hyttetomter.
Mattilsynet
Tiltaket kommer ikke i konflikt med eksisterende drikkevannskilder eller tilsigsområder som er
registrert. Det er viktig å kartlegge om tiltaket vil berøre eventuelle private
vannforsyningssystemer som ikke er registret hos Mattilsynet. Ved vannforsyning til mer enn en
enkelt husholdning vises til kvalitetskravene i vedlegg til drikkevannsforskriften. Ut over det har
ikke Mattilsynet noen merknader til høringsbrevet.
Sametinget
Hyttetomtene ligger i et område som har vært brukt av samer i lang tid. Vi anser likevel ikke at
det i dette konkrete tilfelle er spesielt sannsynlig å finne 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 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.
Villreinnemda (med høringsfrist 30.12.2016)
Viser til kommunens brev 30.11.2016 med oversendelse av dispensasjon til Villreinnemda for
Forollhogna. Nemda rekker ikke vanlig, formell behandling innafor fristen. Sekretariatet og leder
for nemda viser derfor til uttalelse fra Fylkesmannen i Sør – Trøndelag 02.11.2016 og slutter oss
til denne.
Forutsetninger som må oppfylles for å kunne gi dispensasjon
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom hensynet til
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.
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Dispensasjonen kan gis både midlertidig og varig. Det kan i tillegg settes vilkår ved
dispensasjonen.

Vurdering
Det tre ønskede hyttetomtene ligger innenfor LNF – sone 4 der det kan tillattes opp til 15
fritidseiendommer. I dette tilfellet er det allerede bebygd 15 fritidsboliger i omsøkte LNF – sone
4, samt at det oppstår en gruppebebyggelse på 3 fritidstomter noe som også utløser søknad om
dispensasjon.
Rådmannen mener at en overordnet utvikling av kommunen skal skje gjennom kommuneplanens
arealdel. I denne planen vil det bli vurdert hvor det ønskes spredt bosetting, regulering eller
ingen utvikling.
Skal det likevel legges til rette for hyttefelt i områder som ikke er avsatt til dette i
kommuneplanens arealdel må dette skje gjennom regulering og ikke gjennom dispensasjon. En
reguleringsplan skaper en mer forutsigbar, fremtidsrettet og helhetlig planlegging der ulike
forhold og eventuelle avbøtende tiltak blir vurdert.
Videre ligger de omsøkte fritidseiendommene innenfor det biologiske leveområdet for villrein,
samt i randområdet til det nasjonale villreinområdet Forollhogna. Dette vurderer rådmannen som
svært negativ. Rådmannen er enig i Fylkesmannens uttalelse om 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
stor forvaltningsinteresse og er en ansvarsart i Norge. Fylkesmannen vurderer også å påklage en
eventuell dispensasjon.
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 synes det er uheldig at et slikt område
bebygges ytterligere når grensen på antall hytter allerede er nådd. Rådmannen viser til
retningslinjene for Regional plan for Forollhogna villreinområde 2013: «Det skal ikke tillates nye
hyttefelt, utvidelse eller fortetting av eksisterende hyttefelt ut over det som er godkjent i plan».
I dag er villreinens leveområde splittet opp i mindre områder, og hyttefelt er med på å bidra til
dette. Rådmannen ønsker derfor ikke å tilrettelegge for hyttefelt i et område som verken er avsatt
til utvidelse av hytter eller som har en så stor betydning for villreinen.
Rådmannen viser tilslutt til tiltakshavers argumentasjon for å fradele 3 hyttetomter. Det er nå tre
familier som ønsker å kjøpe tomt og bygge hytte i dette området. Dette er ikke en god nok grunn
ihht. Plan- og bygningslovens krav. Rådmannen mener ut fra en samlet vurdering at
dispensasjonssøknaden bør avslås.
Vurdering etter prinsippene etter naturmangfoldloven §8-12:
§8 – Kunnskapen anses som god nok i denne saken.
§9 – Føre – var – prinsippet vurderes som god nok.
§10 – Økosystemets tilnærming og samlet belastning vurderes til å ikke bli større.
§11 – Kostnadene og miljøforringelsene skal bæres av tiltakshaver.
§12 – Tiltakshaver er ansvarlig for at miljøforsvarlige teknikker nyttes.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å fradele 3
hyttetomter på 900m2 på eiendommen gbnr 174/4.
Vedtaket er fattet i medhold av plan og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at tiltaket
setter overordnet plan vesentlig til side og vil ha negative konsekvenser for villreinen i området.
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Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 06.02.2017
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Midtre Gauldal kommune avslår dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å fradele 3
hyttetomter på 900m2 på eiendommen gbnr 174/4.
Vedtaket er fattet i medhold av plan og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at tiltaket
setter overordnet plan vesentlig til side og vil ha negative konsekvenser for villreinen i området.
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7288 Soknedal - Gerd Almås
Dispensasjon - kjøp av tilleggsareal gbnr
39/18 - Midtre Gauldal kommune - NVEs
vurdering
Uttalelse - dispensasjon fra reguleringsplan fradeling av tilleggsareal - Ramstadsjøen Midtre Gauldal 39/18
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Norges vassdrags- og energidirektorat
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

(Vedleggene er markert med fet skrift).
Ingress
Dispensasjonsbehandling for å legge til et tilleggsareal på eiendommen gbnr 39/18.

Saksopplysninger
Bakgrunn
Gerd Almås søker om dispensasjon fra reguleringsplan Ramstadsjøen for å legge til et
tilleggsareal på eiendommen gbnr 39/18. Komplett søknad ble mottatt 20.02.2017.
Beliggenhet
Det omsøkte området ligger nord-øst for Ramstadsjøen.

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

Gjeldende reguleringsplan:

50

Figur 2 Oversiktskart over reguleringsplan Ramstadsjøen. Området det søkes dispensasjon er markert med rød pil.

Dagens situasjon/beskrivelse av tiltaket
Tiltakshaver skriver: ‘’ Jeg ønsker å kjøpe litt mer areal på sørsiden av tomta. Arealet ligger
innenfor området som er avsatt til landbruksformål i reguleringsplanen. Arealet ligger i et
område som ikke er anvendelig til landbruk.’’

Figur 3 Situasjonskart over tiltaket.

Rådmannen har kommet fram til at tilleggsarealet vil få en størrelse på ca. 200 m2.
Planavklaring
Omsøkte tiltak ligger innenfor reguleringsplan Ramstadsjøen 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:
‘’ Min begrunnelse for dispensasjonssøknaden er at jeg på dette området har lagt en del
drenering etter at skråningen bak hytta holdt på å rase ut. Det ble tatt av litt torv i bakkant av
tomta i forbindelse med at jeg fikk oppgradert fundamentet under hytta. Dette førte til at
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grunnvann som står i bakken fikk fritt utløp og grov og grov innover bakken og jeg måtte få kjøpt
40 tonn pukk for å stabilisere grunnen bak hytta. Det ble også lagt drensrør og pukk langs hele
skråningen og ut på dette området jeg søker å få kjøpt til. Tilleggsarealet ble også fylt med store
mengder pukk for å stabilisere området. Drensrør går ut på sørsiden av stabburet og vannet har
løp ut i sjøen.
På grunn av arbeidet med å sørge for å holde grunnvann som presser på fra bakken bak hytta og
sørover, ønsker jeg å få kjøpt dette området slik at jeg kan få gjort nødvendige tilpasninger og
sikringer av grunnen rundt hytta på baksiden og sørsida’’.
Høring/nabovarsel
Søknad om dispensasjon ble sendt på høring med frist 29.03.2017. Følgende har svart innen
tidsfristen:
Lokal skogbruksmyndighet
Tomtearealet ligger utenfor produktiv skogareal. Skogbruket har derfor ingen merknader.
Det er ikke registreringer i kommunens viltkart eller Artsdatabankens Artskart som kommer i
konflikt med tiltaket.
I Naturbase ligger tiltaket innenfor definert område for arter av Nasjonal forvaltningsinteresse,
fiskemåke.

Fylkesmannen i Sør - Trøndelag
Fylkesmannen har ingen merknader til fradeling av tilleggsareal som omsøkt.
Fylkesmannen forutsetter at tiltakene som er gjennomført/ skal gjennomføres på eiendommen
kun skal være til forebygging og ikke til arealutvidelse.
Fylkesmannen forutsetter videre at tiltaket ikke må berøre strandlinjen, det vil si at sprengt stein
ikke skal erstatte naturlig strandlinje, og at tiltaksområdet må revegeteres med stedegne jord- og
plantearter.
Fylkesmannen viser til det ovenfornevnte og de forutsetninger som er satt for tiltaket. Utover
dette har Fylkesmannen ingen merknader til fradelingen.
Fylkesmannen minner om at alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes etter
prinsippene i naturmangfoldloven §§8-12 (jf nml § 7). Før det fattes vedtak i saken må det
skriftlig redegjøres for hvordan prinsippene §§8-12 er vurdert.
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Sør – Trøndelag fylkeskommune
Ut fra de interesser de skal ivareta ikke har merknader til omsøkte fradeling av tilleggsareal.
Fylkeskommunen minner om den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven.
Dersom en under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet
kulturminne), må en stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen.
Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE)
Ramstadsjøen ligger på kote 478, over marin grense. Det er ikke potensiale for kvikkleire i dette
området:

Ut fra tilgjengelige opplysninger ses ikke at stabilitet kan være et problem.
Den sikring som er tenkt utført bør gjennomføres uten at vassdragsmiljøet påvirkes negativt.
Det er ikke søkt om å sette opp flere bygg på eiendommen. Faren for flom mot eksisterende
eiendom vil ikke påvirkes og trenger ikke vurderes.
Topografi tilsier at andre skredfarer som snø og stein ikke er relevante i denne saken.
Tiltaket trenger ikke nærmere avklaring mot vannressurslovens bestemmelser. NVE har ikke
innvendinger mot at det gis dispensasjon.
Mattilsynet
Det omsøkte tiltaket berører ikke tilsigsområdet/kilde til registrerte vannforsyningssystemer.
Det bør undersøkes om det eksisterer privat ikke-registrert vannforsyning i området som kan
påvirkes negativt som en følge av at dispensasjonen gis.
Mattilsynet har utover det ingen merknad til høringsbrevet.
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 minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda ifølge 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.
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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
Ønsket tilleggsareal ligger i et område avsatt til landbruksområde. Eksisterende reguleringsplan
er fra 2005, og Rådmannen mener at endring av reguleringsformål i utgangspunktet skal
behandles som en endring av eksisterende plan, og ikke som en dispensasjon.
Kommunen er ansvarlig for å opprettholde et oppdatert planarkiv, der tiltak som undergraver
gjeldende reguleringsplan skal unngås. Dette betyr at vesentlige endringer av en eksisterende
reguleringsplan bør skje gjennom en reguleringsendring, og ikke gjennom en dispensasjon.
I dette tilfelle ønsker tiltakshaver å legge til et areal på 200m2, da det er lagt dreneringsrør og
pukk langs skråningen øst for hytteeiendommen. Rådmannen gjør oppmerksom på at tiltakene
som skal gjennomføres på eiendommen kun skal være til forebygging og ikke til arealutvidelse.
Rådmannen mener derfor dette ikke er en vesentlig endring av eksisterende plan. Det er viktig å
legge til rette for at eksisterende fritidseiendom ikke raser ut. Rådmannen ser at det er et godt
forebyggende tiltak.
Rådmannen ser videre at tomten ligger mellom to eksiterende fritidstomter og på nedsiden av
den interne vegen inne i hyttefeltet. Å legge til et tilleggsareal som kun skal benyttes til
forebygging vil derfor ikke medføre ytterligere privatisering av området. I følge den lokale
landbruksmyndighet ligger også arealet utenfor produktiv skogareal.
Ved en eventuell dispensasjon forutsettes det at tiltaksområdet må revegeteres med stedegne
jord- og plantearter. Dette er viktig for naturmiljøet slik at det ikke blir innført nye og fremmede
arter til området som kan utkonkurrere eksisterende arter. Videre forutsettes det at tiltaket ikke
må berøre strandlinjen, det vil si at sprengt stein ikke skal erstatte naturlig strandlinje.
Vurdering etter prinsippene etter naturmangfoldloven §8-12:
§8 – Kunnskapen anses som god nok i denne saken.
§9 – Føre – var – prinsippet vurderes som god nok.
§10 – Økosystemets tilnærming og samlet belastning vurderes til å ikke bli større.
§11 – Kostnadene og miljøforringelsene skal bæres av tiltakshaver.
§12 – Tiltakshaver er ansvarlig for at miljøforsvarlige teknikker nyttes.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune gir dispensasjon fra reguleringsplan Ramstadsjøen for å legge til et
tilleggsareal på 200m2.
Som vilkår settes:
 Tiltakene som skal gjennomføres på eiendommen skal kun være til forebygging og ikke
til arealutvidelse.
 Tiltaksområdet må revegeteres med stedegne jord- og plantearter.
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Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at tiltaket ikke
vil medføre vesentlig endring av eksisterende plan og konsekvenser for området.
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Saksframlegg

Arkivnr. K44

Saksnr. 2016/3799-1

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
50/17

Møtedato
24.04.201
7
Saksbehandler: Kai Børge Amdal

Forskrift om hundehold, Midtre Gauldal kommune

Dokumenter i saken:
1 S Forskrift om hundehold, Midtre Gauldal kommune

Ingress
Midtre Gauldal kommune har i dag ingen lokal forskrift om hundehold, men hundeholdet
reguleres av Hundeloven. Det er her utarbeidet et forslag på slik lokal forskrift som er tilpasset
lokale behov.
Saksopplysninger
Rådmannen har fått en bestilling fra Formannskapet i Midtre Gauldal kommune om å utarbeide
en lokal hundeforskrift. I dag reguleres hundehold i Midtre Gauldal etter Hundeloven.
Kommunen kan med hjemmel i Hundelovens § 6 gi forskrift om at hunder skal holdes i bånd
eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet på angitte steder og tidsrom.
Midtre Gauldals nabokommuner har lokale forskrifter, og det er sett til disse når det er
utarbeidet et forslag til slik forskrift for midtre Gauldal.

Forslag til forskrift med kommentarer.
§1. Formål
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Formålet med forskriften er å fremme et godt og forsvarlig hundehold som ivaretar hensynet til
sikkerhet for folk og dyr, trygghetsfølelse og alminnelig ro og orden.

§2. Virkeområde og definisjon
Denne forskriften omfatter regler for hundeholdet i hele Midtre Gauldal kommune. Forskriften
supplerer bestemmelser gitt i hundeloven (Lov om hundehold av 04.07.2003) og må ses i
sammenheng med denne
Med båndtvang menes i denne forskriften at hundeholder skal holde hunden fysisk i bånd eller
forsvarlig innestengt.
Kommentar:
Bestemmelsen gjør det klart at forskriften gjelder i hele Midtre Gauldal kommune, og det
understrekes at hundeeiere må se forskriften i sammenheng med gjeldende hundelov.
Hundeloven regulerer andre aspekter ved hundehold enn hva kommunen kan regulere i lokal
forskrift. Det er derfor viktig at folk gjøres oppmerksom på at den lokale forskriften ikke er
eneste lovverk på feltet. Videre inneholder bestemmelsen en definisjon av begrepet båndtvang.
§3. Båndtvang
a) I Midtre Gauldal er det ordinær båndtvang for hund i perioden f.o.m. 1. april t.o.m. 20
august.
b) Det er båndtvang hele året i etablerte boligområder slik de vises i kommuneplanen, i
handleområder, kirkegårdene og idrettsanleggene.
c) I områder der bufe virkelig beiter, er det utvidet båndtvang f.o.m. 21. august t.o.m. 20.
oktober.
d) Det er båndtvang i alle lysløyper i kommunen i det tidsrom lysløypa brukes til skigåing.
Medtas hund skal den ikke være til hinder for andre skiløpere.
Kommentar:
Utvidet båndtvang kan kun innføres der bufe faktisk beiter. Forslaget innebærer utvidet
båndtvang t.o.m. 20. oktober. Bestemmelsen gjelder for hele kommunen.
Av hensyn til mennesker er det foreslått båndtvang hele året i etablerte boligområder slik de
vises i kommuneplanen, i handleområder, kirkegårdene og idrettsanleggene. Spesielt barn og
eldre er utsatte grupper som ikke alltid kan verge seg mot uønsket oppmerksomhet fra hunder
som kan virke skremmende.
I tillegg foreslås det båndtvang i lysløyper i det tidsrom den brukes til skigåing.
§4. Om områder der hunder har begrenset adgang
Hunder har ikke adgang til skoler og barnehager uten etter avtale mellom hundeeier/fører og
skolen eller barnehagen.
Kommentar:
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Forslaget innebærer at hunder ikke har adgang til barnehager eller skolegårder uten avtale
mellom hundeeier og den som er ansvarlig for barnehagen eller skolegården. Bestemmelsen
gjelder ikke førerhunder for synshemmede (jfr. § 6 b).

§5. Om ekstraordinær båndtvang
Rådmannen gis fullmakt til, ved særlige vanskelige snøforhold, å gjøre vedtak om ekstraordinær
båndtvang for å verne hjortevilt i kommunen.
Kommentar:
Vedtak om ekstraordinær båndtvang kan måtte innføres på veldig kort varsel. Dette gjør at det er
viktig at denne avgjørelsen kan gjøres av rådmannen. Det vil være lite hensiktsmessig å måtte
vente på politisk møte for å gjennomføre dette tiltaket.

§6. Unntak
a) Bestemmelsene i §3 gjelder ikke for hunder omfattet av hundelovens §9, unntak fra
sikringsreglene.
b) Bestemmelsene i §4 gjelder ikke for førerhunder og politihunder i aktivt bruk.
Kommentar:
Hundelovens §9 angir unntak fra båndtvangbestemmelsene. Dette kan være dressert hund som
vokter bufe, tjenestehunder, ettersøkshunder og hund som brukes i lovlig jakt eller
jakthundtrening. Bestemmelsen i punkt a er derfor kun informasjon om at det gjelder unntak fra
båndtvang for enkelte hunder.
§7. Dispensasjon
Midtre Gauldal kommune kan etter skriftlig søknad i særlige tilfeller dispensere fra
båndtvangbestemmelsene i forskriftens §§ 3 og 4.
Kommentar:
Bestemmelsen sikrer en smidig forskrift. Søknad om dispensasjon fra forskriftens §§ 3 og 4, må
være begrunnet i særlige forhold. Særlige forhold kan være organisert bruk av hunder til
takserings- og forskningsarbeid, eller organisert trening og dressur av hunder.
§8. Om renhold.
Eier eller den som har ansvaret for hund plikter straks å fjerne ekskrementer som hunden
etterlater seg på veg, fortau, park, bru, brygge, kai, strand, turveg, anlegg eller annet sted som er
alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.
Kommentar:
Bestemmelsen understreker hundeeiers ansvar til å fjerne ekskrementer som hunder legger igjen
på nevnte steder.
§9. Straff
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Brudd på bestemmelsene i denne forskrift er straffbart og kan straffes etter § 28 i hundeloven.
Kommentar:
Etter § 28 i hundeloven straffes overtredelse av denne forskrift eller vedtak hjemlet i forskrift
med bøter eller fengsel inntil 6 måneder dersom forholdet ikke rammes av strengere
straffeforbud.
§10. Ikrafttreden
Forskriften trer i kraft xx.yy.201z.

Vurdering
En lokal forskrift skal ivareta både hundeeieres behov for å utøve sitt hundehold på en forsvarlig
måte og næringsutøvere som beitelag og reindriftsnæringen sine interesser for å beskytte sine
dyr mot løse hunder.
Midtre Gauldal kommune har i dag ingen lokal forskrift som omhandler hundehold. Hundehold
er utbredt og representerer noe svært positivt for mange av kommunens innbyggere. Likevel kan
det være behov for en lokal forskrift for å regulere uønsket og problematisk hundehold.
I Midtre Gauldal kommune er det mye bufe på beite, og i deler av kommunen er det også
beitende tamrein. Bufe beiter i utmark gjennom sommeren og i hovedsak i perioden med
ordinær båndtvang etter Hundeloven (1. april-20. august). Likevel er det slik at beitedyr går i
utmark lengre enn dette. Sankingen foregår vanligvis fra midten av september. Dette gjør at det
fortsatt kan bli konflikter mellom beitedyr og hund etter den ordinære båndtvangen er opphevet.
Rådmannen har i dette tilfellet sett til nabokommunene Holtålen, Rennebu og Melhus. Disse
kommunene har hatt lokal forskrift i flere år, og har gode erfaringer med disse. Felles for disse
forskriftene er at de har utvidet båndtvang i tettbebygde områder, på idrettsanlegg og skoler
m.m. I tillegg har de forlenget båndtvang for å ivareta beitende husdyr i utmark.
Salg av jaktkort og treningskort for hund er en stor inntektskilde for mange grunneiere i
kommunen, i tillegg til at det er mange av innbyggerne som utøver jakt med hund. Unntak fra
sikringsreglene for bruk av løs hund ved lovlig jakt og jakthundtrening er hjemlet i Hundelovens
§9. Dette gjør at det fortsatt vil være mulig å drive jakt og trening, samt salg av kort til dette
formålet også etter denne forskriften.
Hundeloven regulerer hundehold, men vil i mange tilfeller bli for overordnet og generell i
forhold til lokale forhold. Rådmannen ser derfor at det er fornuftig å få en lokal forskrift som
ivaretar innbyggerne i Midtre Gauldal kommune.
Rådmannens innstilling
Utvalg for næring Plan og Miljø legger Forskrift om hundehold, Midtre Gauldal kommune ut på
høring.
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Saksnr. 2017/451-1

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø
Formannskapet

Utvalgssak
51/17

Møtedato
24.04.2017
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Saksbehandler: Knut Magne Lundemo

Årsrapportering for bruk av næringsfondene 2016

Dokumenter i saken:
1 S Årsrapportering for bruk av næringsfondene 2016
Vedlegg
1 RDA-2016
2 KAF-2016
3 Kommunale/-regionale næringsfond 2017 - melding om vedtak
4 Avvikling av RDA-ordningen fra og med 2017

Ingress
Midtre Gauldal kommune har tre næringsfond, konsesjonsavgiftsfondet, kommunalt
næringsfond og RDA-midler. Denne saken er en kortfattet årsrapport over bruken i 2016.
Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
Bruk av kommunens næringsfond rapporteres over regionalforvaltning.no, og i tillegg en kort
skriftlig årsrapport som skal legges fram for formannskap (evt. kommunestyre) og oversendes
Sør-Trøndelag fylkeskommune.
Midtre Gauldal kommune har tre næringsfond:
1. Konsesjonsavgiftsfondet
2. Kommunalt næringsfond
3. RDA-midler
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Konsesjonsavgiftsfondet:
Ved kraftutbygging pålegges regulanten å innbetale en avgift til Staten og de fylkeskommuner
og kommuner som er berørt av utbygginga. Regulanten kan også pålegges å opprette et fond i de
aktuelle kommunene. Fondet og de årlige konsesjonsavgiftene utgjør det som
kalles kraftfond/konsesjonsavgiftsfond. I Midtre Gauldal Kommune er det ikke opprettet et
fond, i den forstand at fond er opprettet med bundet kapital. Dette betyr at kraftfondet i Midtre
Gauldal kommune utelukkende består av de tilførte konsesjonsavgifter hvert år. Kraftfondet er
ikke rapporteringspliktig i regionalforvaltning.no, men omtales her da søknadene mottas og
behandles via denne webportalen.
Kommunalt næringsfond:
Kommunalt næringsfond tilføres årlig midler over Statsbudsjettet (kap. 551 post 60) via tildeling
fra Sør-Trøndelag fylkeskommune. Næringsfondet er rapporteringspliktig over
regionalforvaltning.no.
RDA-midler:
Dette har vært midler som tildeles årlig gjennom Sør-Trøndelag fylkeskommune i forbindelse
med
kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift (kap. 551 post 60 – RDA-midler). RDA-midlene
forvaltes
av Midtre Gauldal Næringsforum SA, med bakgrunn i FS 45/11. RDA-midlene er
rapporteringspliktig over regionalforvaltning.no.
Overordnet følger at det hvert år skal framlegges en årsmelding for bruk av de ulike fondene.
Faktiske opplysninger
Rapporterende saksbehandler ble ansatt som næringsrådgiver i Midtre Gauldal kommune fra og
med 1. april 2016. Allerede 5. april 2016 ble næringsrådgiveren tatt inn i arbeidet med å
tilrettelegge Midtre Gauldal kommunes aktiviteter for å sikre fortsatt tilstedeværelse av
hjørnesteinsbedriften Norsk Kylling AS. Denne bedriften sysselsetter over 10% av Midtre
Gauldal sine arbeidstakere, og bedriftens ønske om å ekspandere med behov for større tomt enn
det som var avsatt i kommuneplanen for Midtre Gauldal, ble - og er fortsatt, næringsrådgiverens
viktigste arbeidsoppgave.
Med sine 385 ansatte og betydelige ringvirkninger for annen næringsaktivitet og sysselsetting i
tilknytning til, og utenom bedriften, utgjør Norsk Kylling AS i dag motoren i næringslivet i
Midtre Gauldal kommune. Sammen med flere større industribedrifter knyttet til
primærnæringene landbruk og skogbruk utgjør også industrien hovedaktiviteten i kommunens
næringsliv, utenom offentlig sektor. De fleste henvendelser om støtte kommer fra
enkeltmannsforetak og mindre bedrifter.
Endringen i virksomhetene for Midtre Gauldal kommune fra 2015 til 2016, vises i denne
tabellen:
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Virksomheter, etter region, eiersektor, antall ansatte, tid og statistikkvariabel*

1648 Midtre Gauldal

Sum alle sektorer

Totalt
*SSB: 2017 Tabell 10308

2015
2016
Virksomheter Virksomheter
591
624
Ingen ansatte
160
147
1-4 ansatte
70
67
5-9 ansatte
46
51
10-19 ansatte
20
25
20-49 ansatte
4
5
50-99 ansatte
3
3
100 - 249 ansatte
1
1
250 ansatte og over
895
923

Endring
5,58 %
-8,13 %
-4,29 %
10,87 %
25,00 %
25,00 %
0,00 %
0,00 %
3,13 %

Næringsutviklingsarbeidet fra 1. januar og frem til en periode etter 1. april 2016, har vært
ivaretatt ved å leie inn Sørbakken AS v/Ola Wang. Daglig leder i Næringsforeningen i
Trondheim avd. Midtre Gauldal, Aina Midthjell Reppe, har videre besørget saksbehandlingen av
RDA-midlene på vegne av Midtre Gauldal Næringsforum SA, som anført i FS 45/2011.
Overordnet økonomisk koordinering i 2016 har også enhet Næring, Plan og Forvaltning utført,
ved landbruksrådgiver Signe Lise Skjerdal.
Vurdering
Forholdet til overordnede mål og strategier/samfunnsplan
Vedlagte oversikter viser tildelinger gjennom RDA- midler og konsesjonsavgiftsfond.
 I 2016 er det gjennom RDA innvilget tilskudd til seks (6) saker, hvorav en (1) av disse
var fra 2015. Videre er det avsluttet elleve (11) saker.
 I 2016 har det ikke vært gitt noen tilsagn over kommunalt næringsfond, men bare
avsluttet saker godkjent i tidligere år (tilbakeførte tilsagn).
 Gjennom konsesjonsavgiftsfondet er det i 2016 gitt ett (1) nytt tilsagn, og foretatt
utbetaling til to (2) saker som er godkjent tidligere (2014). I tillegg er to (2) saker
avsluttet, det store TINE SA-melkeprosjektet fra 2012 (hvor 60 (!) melkebønder har
mottatt tilskudd etter en nøkkel på 0,47 av egne kostnader) og en (1) sak som ble
tilbakeført.
Fra senere års nasjonale forskning og gjennomførte undersøkelser av effekten av kommunale
næringsfond, vet vi at næringsfondene har stor betydning for lokal næringsutvikling og da
spesielt utvidelser og knoppskyting fra lokalt eksisterende næringsliv. Imidlertid er det
(nasjonalt) mer sjelden at det foregår utstrakt innovasjon og påfølgende nye etableringer på
grunn av innovasjonene som følge av kommunale næringsfond.
I Midtre Gauldal kommune har vi på grunn av tre-delingen av virkemidlene (fondene) vært i
stand til å møte forskjellige behov for støtte, inkludert innovasjoner. Her spiller den lokale
næringsforeningen en vesentlig rolle for å synliggjøre mulighetene og samtidig bidra til å finne
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potensielle vekstkandidater. Om disse også oppfyller regelverket for eventuell støtte bidrar dette
til et bredere nedslagsfelt for økonomisk vekst i kommunens næringsliv. Bortfallet av tildelinger
til fondet for RDA-midler og næringsfondet er derfor noe vi ikke vet de nærmeste fremtidige
effektene av, og som vil bli gjenstand for gjennomgang i 2017.
Økonomiske konsekvenser
For alle fond er bruken litt mindre enn tilførselen, slik at innestående kapital øker noe.
Næringsfond pr. 2016-12-31, kr. 1.429.617,- (netto konto), til disp. kr. 1.374.898,- .
RDA-midler pr. 2016-12-31, kr. 0,- (overført til Midtre Gauldal næringsforum SA og fordelt).
Konsesjonsavgiftsfond pr. 2016-12-31, kr. 5.088.549,- (netto konto), til disp. kr. 3.345.719,- .
For øvrig viser vi til tidligere referatsaker (se vedlegg) som bekrefter at det ikke blir tildelinger
av midler til kommunalt næringsfond eller RDA-midler i 2017 fra Fylkeskommunen.
Rådmannens innstilling
Rapportering på bruk av næringsfondene i 2016 tas til orientering.
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RDA-midler 2016
År

Tittel

Søker

Bud.år Ramme

Prosjekt- Tilskudd

Tilbake- Saldo

status

ført

2015 Tilskudd til bedriftsutvikling Engan Auto AS

Engan Auto AS

2016 RDA-midler

Innvilget

50 000

0

50 000

2015 Støtte til prosjektering ny bedrift - utarbeiding av

Selven, Ingunn

2016 RDA-midler

Avsluttet

25 000

0

25 000

Selven, Ingunn

2016 RDA-midler

Avsluttet

0

6 500

-6 500

2016 Oppstartsstøtte Førstehjelp Norge

Førstehjelpnorge

2016 RDA-midler

Avsluttet

20 000

0

20 000

2016 Oppstartsstøtte Førstehjelp Norge

Førstehjelpnorge

2016 RDA-midler

Avsluttet

0

5 000

-5 000

2016 Webdesign HognaBrygg AS

Enlid, Ingebrigt

2016 RDA-midler

Innvilget

60 000

0

60 000

forretningsplan optiker
2015 Støtte til prosjektering ny bedrift forretningsplan optiker

2016 Nye Bjørgen Treningssenter

Bjørgen Treningssenter AS

2016 RDA-midler

Avsluttet

250 000

0

250 000

2016 Setersmak 2016

Budal Bygdeutvikling

2016 RDA-midler

Avsluttet

30 000

0

30 000

Ung Skaperlyst - samarbeidende

2016 RDA-midler

Avsluttet

35 000

0

35 000

2016 Ung Skaperlyst messe 2016

kommuner
2016 Søknad om støtte til musikkhistorisk bok

Budal Musikkhistorielag

2016 RDA-midler

Avsluttet

20 000

0

20 000

2016 Det skjer på Støren 27.08.2016

Aina Midthjell Reppe

2016 RDA-midler

Avsluttet

30 000

0

30 000

2016 Gauldal Trefokus- utstillingslokale for tre

Næringsforeningen i Trondheimsregionen

2016 RDA-midler

Innvilget

150 000

0

150 000

2016 Julegrantenning 2016

Midtre Gauldal Frivilligsentral

2016 RDA-midler

Avsluttet

10 000

0

10 000

2016 Gauldalskonferansen 2016

Næringsforeningen i Trondheimsregionen

2016 RDA-midler

Avsluttet

40 000

0

40 000

avd. Midtre
2016 Utviklings- og markedsføringstiltak for Børs Basar

Gaula Natursenter

2016 RDA-midler

Innvilget

24 450

0

24 450

2016 Søknad om tilskudd til integrerende tiltak

Internasjonal Kvinnegruppe i Midtre Gauldal 2016 RDA-midler

Innvilget

20 000

0

20 000

2016 PRODUKTUTVIKLING AV MALTCHIPS

Soknedal Bakeri og Konditori AS

Innvilget

130 000

0

130 000

894 450

11 500

882 950

TOTALT
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2016 RDA-midler

Konsesjonsavgiftsfond 2016
År

Tittel

Søker

Bud.år

Ramme

Prosjekt-

Tilskudd

status
2014 Etabl. av næringslivskontakt i skolen 2014-2016

Midtre Gauldal kommune -

Tilbake-

Saldo

ført

2016 KAF

Innvilget

300 000

0

300 000

2016 KAF

Innvilget

250 000

0

250 000

2016 KAF

Innvilget

250 000

0

250 000

800 000

0

800 000

Næringsrådgiver
2014 Støtte til operativ ressurs i NiT Midtre Gauldal

Næringsforeningen i Trondheimsregionen

2016 Videreføring I-skilting 2016-218

Gaula Natursenter

TOTALT
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Se mottakerliste siste side

Vår referanse
201604755-58

Deres referanse

Dato
13.12.2016

Kommunale/-regionale næringsfond 2017 - melding om vedtak
Fylkesutvalget vedtok 6.12.2016 budsjettet for regionale utviklingsmidler 2017 (sak 324/16).
Vedtakets pkt. 3 omhandler kommunale og regionale næringsfond og flg. vedtak ble fattet:
«Med dagens reduksjon av regionale utviklingsmidler er det ikke grunnlag for å opprettholde
tilskudd til kommunale og regionale fond.
For å styrke satsingen i virkemiddelområdet og de prioriterte områder i Handlingsplanen
benyttes deler av ubrukte restmidler:
- 2,0 mill Skog/tre som bidrag til å nå mål i Regional handlingsplan klima og energi.
- 2,0 mill Styrking av rammen til jordbruk og mat.
- 1.7 mill Tiltak som kan bidra til verdiskaping med utgangspunkt i kulturminner som grunnlag
for opplevelsesnæringer og natur- og kulturbasert reiseliv.»
Vedtaket innebærer at det ikke vil bli bevilget tilskudd til kommunale- og regionale
næringsfond for 2017. Begrunnelsen for vedtaket er i hovedsak store nedskjæringer i
tilskuddsmidlene fra staten til regional utvikling. Protokoll fra fylkesutvalgets møte vedlegges.
Med hilsen
Ole Harris Hanssen
Seniorrådgiver
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert.
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SAKSPROTOKOLL
Handlingsprogram for innovasjon og verdiskaping med budsjett for
regionale utviklingsmidler 2017
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

201619331
Ole Harris Hanssen

Saksgang
Møtedato
1 Komite for kollektivtrafikk og regional utvikling 2015-2019 30.11.2016
2 Fylkesutvalget 2015-2019
06.12.2016

Saknr
94/16
324/16

FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING:
1. Fylkesutvalget vedtar Handlingsprogram for innovasjon og verdiskaping med budsjett for
regionale utviklingsmidler 2017.
2. Vedtatt bevilgning (FT-sak 108/16) på 4,5 mill.kr fra fylkeskommunens rentebufferfond til
tiltak innenfor innovasjon og verdiskaping samt inntekter fra salg av konsesjonskraft
2016, tilføres de regionale utviklingsmidlene som en styrking av fylkeskommunens
samlede satsing på innovasjon og verdiskaping.
3. Fylkesutvalget vedtar forslag til fordeling av midler til kommunale-/regionale næringsfond
som beskrevet og med de beløp som fremgår av vedlegg 4.
4. Fylkesutvalget vedtar å støtte Technoport med kr. 500.000 fra STFKs budsjett i 2017.
Fylkesrådmannen bes innarbeide dette ved revidering av STFKs budsjett.
5. Forslag til tildelingsbrev for 2017 til Innovasjon Norge framlegges som egen sak i Komite
for kollektivtrafikk og regional utvikling og vedtas av Fylkesutvalget.

Fylkesutvalget 2015-2019 har behandlet saken i møte 06.12.2016 sak 324/16
Protokoll
Stig Klomsten (A) fremmer vedtak i sak 94/16 i komite for kollektivtrafikk og regional
utvikling
Regionale utviklingsmidler er «såkornet» som har bidratt til å løfte mange gode ideer opp i
dagen og som har vært en utløsende faktor for millioninvesteringer i distriktet. Ideer og
prosjekter basert på de naturgitte ressurser vi har, eller med utspring i kunnskaps- og
kompetansemiljøet i vår region.
Dette har vært en forutsetning for å i tidlig fase kunne legge grunnlaget for at ideer senere
har kvalifisert til virkemiddeltrappen. En virkemiddeltrapp bestående av for eksempel VRI,
bedriftsrettet støtte eller lån fra Innovasjon Norge, kvalifiseringsstøtte eller forskningsprosjekt
gjennom Regionalt forskningsfond, Arena prosjekter eller Forskningsfondet nasjonalt.
Regionale utviklingsmidler blir brukt i et partnerskap med FoU, næringsaktører, kommuner
m.fl. De utgjør i snitt 20% av prosjekt- og utviklingskostnader i tidlig fase. Midlene er da ofte
utløsende slik at ideer kan utredes, og ved ca 80% medfinansiering og risiko av andre er
dette den beste syretesten for at ressursene benyttes på en god måte.
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Den sittende regjeringen har radikalt endret innretningen på næringspolitikken fra regionale
utviklingsmidler til fordel for skattelette og vedlikehold av vei. Fylkeskommunens rolle som
samfunnsutvikler svekkes når de regionale utviklingsmidlene reduseres kraftig og
øremerkes. Målet som samfunnsutvikler er å stimulere til bosetting, arbeidsplasser og aktive
lokalsamfunn i hele landet. Skal vi nå det målet handler om å skape verdier nært ressursene
og bygge videre på lokal kompetanse, ikke bare i og rundt de store byene. Dagens regjering
tar fra oss stadig flere verktøy som svekker vår regionale utviklingskraft.
For Sør-Trøndelag sin del er overføringene kuttet fra 84 mill til 45 mill i løpet av tre år, noe
som da sammen med partnerskapet betyr 200 mill årlig mindre til regionale
utviklingsprosjekt. Ser man Trøndelag under ett er overføringene kuttet med 100 mill årlig,
som da ville tilsvart 500 mill hvert år i tidligfase og grunnlag for fremtidig næringsutvikling og
verdiskaping.
Ut over at rammene nesten er halvert, har det og kommet klare føringer på innretting og hva
de kan brukes til. Dette i skarp motsetning til tidligere hvor man mente de lokale og regionale
folkevalgte hadde best forutsettinger for å vurdere hvor behovet og effekten var best.
Mot at vi tidligere har fått midler som har utløst mellom 4 – 500 mill samlet til regional
utvikling i Trøndelag, har vi nå fått 12,4 mill til bytte til veivedlikehold.
Ut over dette er det kuttet i de sentrale rammene for utbygging av bredbånd fra ca 200 mill til
ca 95 mill i områder selskapene i dag ikke ser det som kommersielt lønnsomt å bygge ut.
Bredbånd er en infrastruktur som har blitt en forutsetting for å kunne bo og drive næring.
Landet trenger en tydelig distriktspolitikk hvor de grønne og blå næringene prioriteres. Vi
løfter og fokuserer på landbruk, skogbruk og reiseliv med bakgrunn i at dette er næringer
hvor regionen har naturgitte forutsettinger, bred kompetanse og hele verdikjeder. Innovasjon
Norge Trøndelag og flere i virkemiddelapparatet har nettopp landbruk, mat, skog og marine
næringer som sine fokusområder i Trøndelag. Det sier noe om hvor potensialet for fremtidig
verdiskaping, arbeidsplasser og konkurransefortrinn ligger. Flere av disse er næringer med
lave marginer og som i liten grand har fått glede av regjeringens næringspolitikk - skattelette.
Hadde man ikke hatt 3,5 mill fra konsesjonskraft, 7 mill fra udisponerte midler i 2016 og 4,5
mill fra rentebufferfondet ville det ikke vært midler til noen nye tiltak. Man kunne da ikke
underbygge prioriteringene i Handlingsprogrammet for 2017, man kunne kun sikre
gjennomføring av tidligere vedtatte satsinger med partnerskapet.
For budsjett regionale utviklingsmidler 2017 er inngangen at de sentrale rammer er redusert
fra 83,8 til 45,8 mill de siste 3 år. Man kan forvente at denne politikken vedvarer og da kan et
kutt for budsjett 2018 være på ca 10 mill. Noe man bør ta hensyn til ved disponering og
prioritering i budsjett 2017.m
Ettersom man må påregne ytterligere reduksjon i 2018 vil det kreve at man er nøktern og
disponerer på en bærekraftig måte. Det innebærer at nye tilsagn bør fullfinansieres ved
tilsagn innenfor rammen i 2017. Man må så tidlig som mulig vurdere hva man fra 2018 skal
nedprioritere eller eventuelt finne dekning for innenfor driftsbudsjett. På den måten
partnerskapet kan varsles i god tid slik at prosjekter kan dimensjoneres ned, eller avsluttes
om finansieringen faller bort i 2018.
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1.
Fylkesutvalget vedtar Handlingsprogram for innovasjon og verdiskaping med budsjett for
regionale utviklingsmidler 2017.
2.
Vedtatt bevilgning (FT-sak 108/16) på 4,5 mill.kr fra fylkeskommunens rentebufferfond til
tiltak innenfor innovasjon og verdiskaping samt inntekter fra salg av konsesjonskraft 2016,
tilføres de regionale utviklingsmidlene som en styrking av fylkeskommunens samlede
satsning på innovasjon og verdiskaping.
3.
Med dagens reduksjon av regionale utviklingsmidler er det ikke grunnlag for å opprettholde
tilskudd til kommunale og regionale fond.
For å styrke satsingen i virkemidelområdet og de prioriterte områder i Handlingsplanen
benyttes deler av ubrukte restmiddler
- 2,0 mill Skog/tre som bidrag til å nå mål i Regional handlingsplan klima og energi.
- 2,0 mill Styrking av rammen til jordbruk og mat.
- 1.7 mill Tiltak som kan bidra til verdiskaping med utgangspunkt i kulturminner som grunnlag
for opplevelsesnæringer og natur- og kulturbasert reiseliv.
4.
Fylkesutvalget vedtar å støtte Technoport med kr.500.000 fra STFKs budsjett i 2017.
Fylkesrådmannen bes innarbeide dette ved revidering av STFKs budsjett
5.
Forslag til tildelingsbrev for 2017 til Innovasjon Norge framlegges som egen sak i Komite for
kollektivtrafikk og regional utvikling og vedtas av Fylkesutvalget.
6.
Tilsagn som gis i 2017 hvor prosjektperioden strekker seg over flere år, fullfinansieres
innenfor gjeldende rammer.
7.
Rådmannen fremmer en sak i revidert budsjett 2017 om hvordan det marine strategifondet
kan bidra til rammebetingelser for at nye fiskere uten kvote lettere kan gis en inngang i
fiskeriene.
8.
Rådmannen fremmer en sak i revidert budsjett 2017 om prioriteringer, eller inndekning for
2018 om dagens reduksjon av regionale utviklingsmidler vil vedvare.
9.
Komiteen ber om en ny sak redegjør for det fylkeskommunale næringsfondet. Det dreier seg
om størrelse, innhold, og retningslinjer for bruk av avkastning.

Forslag fremmet av Henrik Kierulf (H)
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Nytt punkt 3).
Fylkesutvalget vedtar å opprettholde fordeling av midler til kommunale næringsfond på nivå
med 2016. Regionale næringsfond fordeles som fremlagt i vedlegg 4. Økte kostnader med
dette finansieres ved bruk av ufordelte midler i budsjett 2017.

Forslag fremmet av Jan Bojer Vindheim (MDG)
Forslag 1
Fjerne følgende midler fra 1. Profileringstiltak:
35 000 Årlig tilskudd Olje/gass; markedsføring/profilering Midt-Norsk Oljeavis
50 000 Medlemsskap Norskehavsrådet
25 000 Petroleumspolitisk Utvalg Trøndelag
Legge til følgende midler i Prioriterte innsatsområder:
110 000 Jordbruk/mat
Forslag 2
Tillegg:
A)
Dersom de kommunale næringsfond avvikles skal det i behandlingen av søknadene til de
regionale utviklingsmidler prioriteres en jevn og rettferdig fordeling av midlene til de
kommunene som søker, så lenge et av de prioriterte innsatsområdene er inkludert i
søknaden. For å sikre mangfold og en jevn fordeling av midlene i distriktene, bør ikke
de gode og store prosjektene gå på bekostning av de små, men like gode prosjektene.”
B)
«Skogmidlene må gå til tiltak som ikke vil få negative konsekvenser for miljø og det
biologiske mangfoldet. Flatehogst, planting av arter utenfor sitt naturlige levested, samt hogst
av skogsområder som er aktuelt for frivillig vern, skal unngås. Plukkhogst i biologisk «død»,
plantet granskog som vil bidra til økt biologisk mangfold må prioriteres. Tiltak som fremmer
lengre rotasjonstider i skogbruket skal også vektlegges”.

74

side 4 av 7

Votering
Forslag fremmet av Henrik Kierulf fikk 3 stemmer (H, V) og falt opp mot punkt 3 i innstillingen
som fikk 7 stemmer (A, Sp, MDG, SV, Krf) og ble vedtatt.
Forslag 1 fremmet av Jan Bojer Vindheim fikk 1 stemme (MDG) mot 9 stemmer (A, Sp, SV,
Krf, H, V) og falt.
Forslag 2 A fremmet av Jan Bojer Vindheim fikk 1 stemme (MDG) mot 9 stemmer (A, Sp,
SV, Krf, H, V) og falt.
Forslag 2 B fremmet av Jan Bojer Vindheim fikk 2 stemmer (MDG, SV) mot 8 stemmer (A,
Sp, Krf, H, V) og falt.
Det verbale i forslag fremmet av Stig Klomsten ble enstemmig vedtatt.
Punkt 1 og 2 i forslag fremmet av Stig Klomsten er likelydende med innstillingens punkt 1 og
2 og ble enstemmig vedtatt.
Forslag i punkt 3 fra Stig Klomsten ble vedtatt med 7 stemmer (A, Sp, MDG, SV, Krf)
Punkt 4 i forslag fremmet av Stig Klomsten ble enstemmig vedtatt. Innstillingen fikk ingen
tilslutning.
Punkt 5 i forslag fremmet av Stig Klomsten ble enstemmig vedtatt. Innstillingen fikk ingen
tilslutning.
Punkt 6-9 i forslag fremmet av Stig Klomsten ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Regionale utviklingsmidler er «såkornet» som har bidratt til å løfte mange gode ideer opp i
dagen og som har vært en utløsende faktor for millioninvesteringer i distriktet. Ideer og
prosjekter basert på de naturgitte ressurser vi har, eller med utspring i kunnskaps- og
kompetansemiljøet i vår region.
Dette har vært en forutsetning for å i tidlig fase kunne legge grunnlaget for at ideer senere
har kvalifisert til virkemiddeltrappen. En virkemiddeltrapp bestående av for eksempel VRI,
bedriftsrettet støtte eller lån fra Innovasjon Norge, kvalifiseringsstøtte eller forskningsprosjekt
gjennom Regionalt forskningsfond, Arena prosjekter eller Forskningsfondet nasjonalt.
Regionale utviklingsmidler blir brukt i et partnerskap med FoU, næringsaktører, kommuner
m.fl. De utgjør i snitt 20% av prosjekt- og utviklingskostnader i tidlig fase. Midlene er da ofte
utløsende slik at ideer kan utredes, og ved ca 80% medfinansiering og risiko av andre er
dette den beste syretesten for at ressursene benyttes på en god måte.
Den sittende regjeringen har radikalt endret innretningen på næringspolitikken fra regionale
utviklingsmidler til fordel for skattelette og vedlikehold av vei. Fylkeskommunens rolle som
samfunnsutvikler svekkes når de regionale utviklingsmidlene reduseres kraftig og
øremerkes. Målet som samfunnsutvikler er å stimulere til bosetting, arbeidsplasser og aktive
lokalsamfunn i hele landet. Skal vi nå det målet handler om å skape verdier nært ressursene
og bygge videre på lokal kompetanse, ikke bare i og rundt de store byene. Dagens regjering
tar fra oss stadig flere verktøy som svekker vår regionale utviklingskraft.
For Sør-Trøndelag sin del er overføringene kuttet fra 84 mill til 45 mill i løpet av tre år, noe
som da sammen med partnerskapet betyr 200 mill årlig mindre til regionale
utviklingsprosjekt. Ser man Trøndelag under ett er overføringene kuttet med 100 mill årlig,
som da ville tilsvart 500 mill hvert år i tidligfase og grunnlag for fremtidig næringsutvikling og
verdiskaping.
Ut over at rammene nesten er halvert, har det og kommet klare føringer på innretting og hva
de kan brukes til. Dette i skarp motsetning til tidligere hvor man mente de lokale og regionale
folkevalgte hadde best forutsettinger for å vurdere hvor behovet og effekten var best.
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Mot at vi tidligere har fått midler som har utløst mellom 4 – 500 mill samlet til regional
utvikling i Trøndelag, har vi nå fått 12,4 mill til bytte til veivedlikehold.
Ut over dette er det kuttet i de sentrale rammene for utbygging av bredbånd fra ca 200 mill til
ca 95 mill i områder selskapene i dag ikke ser det som kommersielt lønnsomt å bygge ut.
Bredbånd er en infrastruktur som har blitt en forutsetting for å kunne bo og drive næring.
Landet trenger en tydelig distriktspolitikk hvor de grønne og blå næringene prioriteres. Vi
løfter og fokuserer på landbruk, skogbruk og reiseliv med bakgrunn i at dette er næringer
hvor regionen har naturgitte forutsettinger, bred kompetanse og hele verdikjeder. Innovasjon
Norge Trøndelag og flere i virkemiddelapparatet har nettopp landbruk, mat, skog og marine
næringer som sine fokusområder i Trøndelag. Det sier noe om hvor potensialet for fremtidig
verdiskaping, arbeidsplasser og konkurransefortrinn ligger. Flere av disse er næringer med
lave marginer og som i liten grand har fått glede av regjeringens næringspolitikk - skattelette.
Hadde man ikke hatt 3,5 mill fra konsesjonskraft, 7 mill fra udisponerte midler i 2016 og 4,5
mill fra rentebufferfondet ville det ikke vært midler til noen nye tiltak. Man kunne da ikke
underbygge prioriteringene i Handlingsprogrammet for 2017, man kunne kun sikre
gjennomføring av tidligere vedtatte satsinger med partnerskapet.
For budsjett regionale utviklingsmidler 2017 er inngangen at de sentrale rammer er redusert
fra 83,8 til 45,8 mill de siste 3 år. Man kan forvente at denne politikken vedvarer og da kan et
kutt for budsjett 2018 være på ca 10 mill. Noe man bør ta hensyn til ved disponering og
prioritering i budsjett 2017.m
Ettersom man må påregne ytterligere reduksjon i 2018 vil det kreve at man er nøktern og
disponerer på en bærekraftig måte. Det innebærer at nye tilsagn bør fullfinansieres ved
tilsagn innenfor rammen i 2017. Man må så tidlig som mulig vurdere hva man fra 2018 skal
nedprioritere eller eventuelt finne dekning for innenfor driftsbudsjett. På den måten
partnerskapet kan varsles i god tid slik at prosjekter kan dimensjoneres ned, eller avsluttes
om finansieringen faller bort i 2018.
1.
Fylkesutvalget vedtar Handlingsprogram for innovasjon og verdiskaping med budsjett for
regionale utviklingsmidler 2017.
2.
Vedtatt bevilgning (FT-sak 108/16) på 4,5 mill.kr fra fylkeskommunens rentebufferfond til
tiltak innenfor innovasjon og verdiskaping samt inntekter fra salg av konsesjonskraft 2016,
tilføres de regionale utviklingsmidlene som en styrking av fylkeskommunens samlede
satsning på innovasjon og verdiskaping.
3.
Med dagens reduksjon av regionale utviklingsmidler er det ikke grunnlag for å opprettholde
tilskudd til kommunale og regionale fond.
For å styrke satsingen i virkemidelområdet og de prioriterte områder i Handlingsplanen
benyttes deler av ubrukte restmiddler
- 2,0 mill Skog/tre som bidrag til å nå mål i Regional handlingsplan klima og energi.
- 2,0 mill Styrking av rammen til jordbruk og mat.
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- 1.7 mill Tiltak som kan bidra til verdiskaping med utgangspunkt i kulturminner som grunnlag
for opplevelsesnæringer og natur- og kulturbasert reiseliv.
4.
Fylkesutvalget vedtar å støtte Technoport med kr.500.000 fra STFKs budsjett i 2017.
Fylkesrådmannen bes innarbeide dette ved revidering av STFKs budsjett
5.
Forslag til tildelingsbrev for 2017 til Innovasjon Norge framlegges som egen sak i Komite for
kollektivtrafikk og regional utvikling og vedtas av Fylkesutvalget.
6.
Tilsagn som gis i 2017 hvor prosjektperioden strekker seg over flere år, fullfinansieres
innenfor gjeldende rammer.
7.
Rådmannen fremmer en sak i revidert budsjett 2017 om hvordan det marine strategifondet
kan bidra til rammebetingelser for at nye fiskere uten kvote lettere kan gis en inngang i
fiskeriene.
8.
Rådmannen fremmer en sak i revidert budsjett 2017 om prioriteringer, eller inndekning for
2018 om dagens reduksjon av regionale utviklingsmidler vil vedvare.
9.
Komiteen ber om en ny sak redegjør for det fylkeskommunale næringsfondet. Det dreier seg
om størrelse, innhold, og retningslinjer for bruk av avkastning.

77

side 7 av 7

15.3.2017

Zimbra

Zimbra

gfl@midtregauldal.kommune.no

Fwd: Avvikling av RDAordningen fra og med 2017

Fra : postmottak@midtregauldal.kommune.no
Emne : Fwd: Avvikling av RDAordningen fra og med 2017

on, mar 15, 2017 11:05 AM
3 vedlegg

Til : arkivet <arkiv@midtregauldal.kommune.no>

‐‐‐‐‐ Videresendt melding ‐‐‐‐‐
Fra: "Bjarne Bull‐Berg" <bjarne.bull‐berg@stfk.no>
Til: "Midtre‐gauldal Kommune" <postmottak@midtre‐gauldal.kommune.no>,
"Rissa Kommune" <postmottak@rissa.kommune.no>, "Selbu Kommune"
<postmottak@selbu.kommune.no>
Kopi: "Karen Espelund" <karen.espelund@stfk.no>
Sendt: 15. mars 2017 10:25:51
Emne: Avvikling av RDA‐ordningen fra og med 2017
Til Midtre Gauldal, Rissa og Selbu kommuner
Det har tidligere vært nevnt, men for å være sikker på at alle får samme
beskjed, bekrefter vi herved at ordningen med næringsrettede midler til
regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift (bedre kjent
som RDA‐ordningen) er avsluttet. 2016 ble siste året det ble delt ut RDA‐
midler fra Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD). Pengene dere
satt av til transportstøtte fra tildelingen i 2016, vil utbetales nå til
våren, og vil være siste utbetaling av RDA‐midler.
Det har tidligere vært varslet at RDA‐ordningen skulle avsluttes, men KMD
valgte dessverre å avslutte ordningen ett år før tiden.
Vi ber om at dere orienterer deres samarbeidspartnere i kommunene om at
RDA‐midlene dessverre er avviklet fra og med 2017.
Med vennlig hilsen Bjarne Bull‐Berg
Med vennlig hilsen
Bjarne Bull‐Berg
[cid:image001.png@01D29D76.70DC1920]
Bjarne Bull‐Berg
Rådgiver
Regional utvikling, Administrasjon
Postboks 2350, Sluppen
7004 Trondheim
Skype for Business: bjarne.bull‐berg@stfk.no<sip:bjarne.bull‐berg@stfk.no>
72 81 18 23 / 450 23 935
72 81 10 00 (sentralbord)
https://zimbra.mgk.no/h/printmessage?id=15215&tz=Europe/Berlin&xim=1
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