Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Utvalg for næring, plan og miljø
Rom 346, Rådhuset, Midtre Gauldal rådhus
19.06.2017
09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere
beskjed.
Framlagte saker er godkjent av rådmann/enhetsleder.
Hubertina Doeven
Enhetsleder

Svein Fløttum
Utvalgsleder

Støren, den 14.06.2017
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Kystverket

Deres ref

Vår ref

Dato

17/2680 3

06.06.2017

Offentlig høring - tiltak for bedre koordinering mv. ved planlegging og
utførelse av ledningsarbeider i veggrunn, forslag til endringer i vegloven
og ledningsforskriften
Dette er et felles brev som sendes på vegne av Kommunal- og
moderniseringsdepartementet (KMD), Olje- og energidepartementet (OED) og
Samferdselsdepartementet (SD). Disse departementene har i fellesskap utarbeidet
forslag til høringsnotat som nå sendes på alminnelig høring.
Frist for å gi høringsuttalelse er 6. september 2017.
Høringsuttalelser skal gis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn
høringssvar" her:
www.regjeringen.no/2554972
Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og
blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.
Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør legges frem for eller sendes videre til
underliggende organ eller organisasjon som ikke står på høringslisten.
Bakgrunn
Samferdselsdepartementet fastsatte forskrift om saksbehandling og ansvar ved
legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg (ledningsforskriften)
8. oktober 2013. Forskriften gjelder for alle offentlige veger. Samme dag godkjente

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

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

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

Saksbehandler
Magnar Danielsen
22 24 59 58

departementet Vegdirektoratets forslag til teknisk veileder for ledninger i riksveg, men
med enkelte endringer når det gjelder krav til gravedybde.
Regjeringen har merket seg at ledningsbransjen ikke har vært fornøyd med dagens
regelverk og praksis på området. Regjeringen har derfor i ulike sammenhenger gitt
uttrykk for sitt syn på ønsket utvikling fremover. I Stortingsmelding nr. 27 (2015–
2016) Digital agenda for Norge - IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet
fremgår det at reglene for legging av bredbåndskabel langs kommunal og
fylkeskommunal veg skal være mest mulig ensartet, og at Regjeringen vil vurdere
felles regelverk for framføring av ledninger i kommunal og fylkeskommunal veg med
sikte på en mest mulig ensartet praksis. I Meld. St. 33 (2016–2017) Nasjonal
transportplan 2018-2019 tilkjennegis på ny at Regjeringen ønsker størst mulig grad
av enhetlige regler og praksis for legging av bredbåndskabler i kommunal veg, og at
reglene må innebære en samfunnsøkonomisk balansert avveining mellom
ledningseiernes behov og vegeierens behov.
De samarbeidende departementene har merket seg at ledningseierne helst ser at det
ble utarbeidet én teknisk veileder med felles vilkår for hele det offentlige vegnettet.
Departementene har videre merket seg at det har vært uenigheter mellom
ledningseiere og vegmyndigheter om blant annet regelverk knyttet til
kostnadsdekning og gebyrer i forbindelse med gravetillatelser og praktisering av den
såkalte flytteplikten.
På denne bakgrunn ble det nedsatt en arbeidsgruppe med medlemmer fra
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Olje- og energidepartementet,
Samferdselsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og KS. Av mandatet
for oppgaven fremgår at arbeidsgruppen skulle vurdere behovet for å øke samspillet
mellom myndighetene, bransjene og aktørene for å utnytte de knappe arealer i
veggrunn best mulig, samtidig som hensynet til framkommelighet på en trygg måte
skal ivaretas. Målsettingen med utredningen skulle være å effektivisere planlegging
og utførelse av gravearbeider, gjøre det enklere og mer attraktivt å benytte felles
fremføringsveier, samt redusere kostnader og konflikter. Det skulle særlig vurderes
hvordan det er mulig å forbedre samordningen og koordineringen mellom
myndigheter, netteiere og andre aktører ved legging av ledninger og andre anlegg i
grunnen. Arbeidsgruppen avsluttet sitt arbeid våren 2017 med bl.a. forslag til
regelendringer som tas opp i dette høringsnotatet.
Parallelt med arbeidet i den interdepartementale arbeidsgruppen, har det vært
arbeidet med en teknisk veileder for graving i kommunale veger. Utkast til en slik
veileder ble sendt på høring av Vegdirektoratet sommeren 2016 (med høringsfrist
31. august 2016). Reglene om overdekkingskrav som nå foreslås forskriftsfestet er
hentet fra denne veilederen og har altså vært på høring før.
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Regjeringen vil at reglene for legging av ledninger langs kommunal og
fylkeskommunal vei skal være mest mulig ensartet, og departementene foreslår
derfor nå endringer i regelverk for framføring av ledninger i all offentlig vei med sikte
på en mest mulig ensartet praksis. Departementene mener at foreliggende forslag
innebærer en god avveining mellom ledningseiernes og vegeierens behov.
Siktemålet med forslagene er å skape bedre balanse mellom veginteressen og
ledningsinteressen om tilgang til knappe arealer i veggrunnen. I tillegg er det et
ønske om å redusere kostnadene ved anlegg og flytting av ledninger. Det er også et
ønske å få like regler for hele landet og mest mulig ensartet praksis mht. vilkår mv. i
den kommunale saksbehandlingen av ledningsanlegg.
Det foreslås derfor nye regler eller endringer i dagens regler bl.a. om:
 rett til framføring av ledningsanlegg i veg,
 kostnadsdekning ved vegmyndighetens saksbehandling og kontroll av
søknader om ledningsarbeid,
 prinsippet om at ledningseier har ansvar for å sørge for full istandsetting av
vegen etter et redningsarbeid,
 garantistillelse for istandsetting,
 presisereringer og visse innskrenkninger i forbindelse med krav fra
vegmyndigheten om flytting av ledninger og
 bestemmelser om krav til gravedybder.

Med hilsen

Jarle Jensen
ekspedisjonssjef
Magnar Danielsen
fagdirektør
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Kopi:

Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet

1 vedlegg
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Mottakere:
Departementene
Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Forsvarsbygg
Jernbanedirektoratet
Kystverket
Mattilsynet
Miljødirektoratet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Statens kartverk
Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Statsbygg
Fylkeskommunene
Kommunene
Avinor AS
KS
KS-Bedrift
Nye Veier AS
Statkraft SF
Statnett SF
Altibox AS
BA-nettverket
Broadnet AS
Byggenæringens landsforening (BNL)
DistriktsEnergi
Energigass Norge
Energi Norge
Finans Norge
GeoForum
Geomatikkbedriftene
IKT-Norge
Kabel Norge
Maskinentreprenørenes forening (MEF)
Nasjonalt breibandsråd
Norsk Fjernvarme
Norsk kommunalteknisk forening (NKF)
Norsk teknologi/NELFO
Norsk Vann BA
NTE Marked AS
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Rådgivende ingeniørers forening (RIF)
Telenor ASA
TDC AS
Telenor ASA
Telia Norge AS
Vegforum for byer og tettsteder (VBT)
Viken fiber AS
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NILS MAGNE GRANMO

7290 STØREN

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Region midt

Sunniva Almås Rønning /

16/40411-7

Deres referanse:

Vår dato:
12.05.2017

93660910

Avslag på søknad om utvidet bruk av avkjørsel til gnr. 1 bnr. 1 - Midtre
Gauldal kommune
Vi viser til søknad om utvidet bruk av avkjørsel fra fylkesveg 630 til gnr. 1 bnr. 1 mottatt 8.
november 2016 samt oppfordring om å behandle saken på nytt på telefon fra Utvalg for
næring, plan og miljø i Midtre Gauldal kommune.
Vegvesenet har tidligere ikke ønsket ta stilling til søknaden om utvidet bruk av avkjørsel fra
fylkesveg 630 før reguleringsplan for E6 Prestteigen – Gyllan i Midtre Gauldal og Melhus
kommune er vedtatt. Vi mener nå vi har tilstrekkelig informasjon om reguleringsplanarbeidet
til at vi kan ta stilling til søknaden.
Vi gjør oppmerksom på at vi har oppdaget en feil i vegklassifiseringen av vegnettet som
berører søknaden. Rampene fra E6 ved Håggåbrua har vært vist klassifisert på kart som del
av fylkesveg 630, dette er feil. Ramper til og fra E6 skal ikke klassifiseres som fylkesveg, da
de tilhører riksvegnettet. Kartet er nå endret.
Vedtak
Med hjemmel i vegloven § 40 avslår vi søknad om utvidet bruk av avkjørsel fra E6 til to
fradelte eiendommer for bolig på gnr. 1 bnr. 1 i Midtre Gauldal kommune.
Begrunnelse for vedtaket
Statens vegvesen skal i vurdering legge vekt på framkommelighet og trafikksikkerhet på
vegen det er søkt om avkjørsel fra. Vi har vurdert søknaden og kommet fram til at vi ikke
kan godkjenne utvidet bruk av avkjørsel på grunn av at trafikksikkerheten ikke er ivaretatt
for myke trafikanter.
Boligetableringene vil være langt fra skole, sentrumsfunksjoner og annen boligbebyggelse.
Det er ingen trafikksikre løsninger for myke trafikanter fra gnr. 1 bnr. 1 og frem til Støren.

Postadresse

Telefon: 02030

Statens vegvesen
Region midt

firmapost-midt@vegvesen.no

Postboks 2525
6404 MOLDE

Kontoradresse

Fakturaadresse

Prinsensgate 1

Statens vegvesen

7013 TRONDHEIM

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
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For at personer bosatt på gnr. 1 bnr. 1 skal kunne komme seg til Støren sentrum eller skole
med sykkel eller gange, må de ferdes langs rampa til E6 og videre over Håggåbrua. Rampa til
E6 har årsdøgntrafikk på 800 og fartsgrense 80 km/t. Videre er krysset mellom rampene til
og fra E6 og Håggåbrua fylkesveg 630 ikke tilrettelagt for ferdsel for myke trafikanter.
Statens vegvesens trafikksikkerhetsarbeid tar utgangspunkt i nullvisjonen, som er en visjon
om et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig og alvorlig skade. Likevel må vi
erkjenne at det er menneskelig å gjøre feil, og at det dermed vil forekomme ulykker i
fremtiden. Myndighetene må derfor sørge for at transportsystemet er så sikkert at en enkelt
feilhandling ikke skal føre til død eller alvorlig skade. Som statlig sektormyndighet i
trafikksikkerhet mener Vegvesenet det er svært viktig at det ikke legges opp til økt
dagligdags ferdsel på veger der det ikke er trafikksikkert å ferdes for myke trafikanter.
Det er langt til nærmeste kollektivholdeplass og vi tror det i vesentlig grad vil bli benyttet bil
som reisemiddel. Vi har nasjonale målsettinger om å redusere klimautslippet, og for å nå
målsetningene er vi avhengig av en helhetlig og hensiktsmessig arealplanlegging der det i
størst mulig grad planlegges slik at energibruken og klimagassutslippene kan reduseres i
tråd med klimaforliket vedtatt av Stortinget i 2012.
Rett til å klage
Det kan klages på dette vedtaket, jf. forvaltningslovens § 28. Mer informasjon om hvordan
det klages finnes i skjema «klage på forvaltningsvedtak». Fristen for å klage er tre uker fra
vedtaket er mottatt. Klageinstans er fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Klage sendes til Statens
vegvesen Region midt, firmapost-midt@vegvesen.no, som vil videresende klagen til
klageinstansen.
Plan- og trafikkseksjonen
Med hilsen
Erik J. Jølsgard
Seksjonssjef

Sunniva Almås Rønning

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
Midtre Gauldal kommune, Rørosveien 11, 7290 STØREN

Vedlegg
Vegloven § 40
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Fra: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no[postmottak@midtre-gauldal.kommune.no]
Sendt: 06.06.2017 10:57:13
Til: arkivet[arkiv@midtre-gauldal.kommune.no]
Tittel: Fwd: Høring Handlingsplan økologisk 2017-2021 " Trøndelag - mer økologisk"

Fra: "Kolle, Kari" <fmntkko@fylkesmannen.no>
Til: "anne marit igelsrud" <anne.marit.igelsrud@bondelaget.no>, oliseter@hotmail.com, "birgit tveras"
<birgit.tveras@tine.no>, "anstein lyngstad" <anstein.lyngstad@nlr.no>, "Eva Pauline Hedegart
(eva.pauline.hedegart@nlr.no)" <eva.pauline.hedegart@nlr.no>, "Toril Skogaker Holm
(toril.skogaker.holm@nlr.no)" <toril.skogaker.holm@nlr.no>, "k altin" <k_altin@hotmail.com>, "johan
helge sandberg" <johan.helge.sandberg@innovasjonanorge.no>, "Siv Belbo" <siv.belbo@ntfk.no>,
"Odd Arne Bratland" <odd.arne.bratland@stfk.no>, "rita natvig" <rita.natvig@ntfk.no>, "Jakob"
<jakob@bjerkem.com>, "eystein ystad" <eystein.ystad@nibio.no>, "helen pedersen"
<helen.pedersen@stfk.no>, "Rolf Wensbakk" <Rolf.Wensbakk@ntfk.no>, "Tove Hatling Jystad" <ToveHatling.Jystad@ntfk.no>, "arnodd kjenstadbakk" <arnodd.kjenstadbakk@nortura.no>,
sveinung@steinkjerkornsilo.no, "kirsti margrete ronning"
<kirsti.margrete.ronning@landbruksdirektoratet.no>, "turid strom" <turid.strom@norsok.no>,
"postmottak skjetlein" <postmottak.skjetlein@stfk.no>, post@val.vgs.no, "guro bolstad"
<guro.bolstad@lmd.dep.no>, "Aslaug Rustad" <aslaug.rustad@oimat.no>, marcus@oikos.no, "*FMNT
- Kommuner Postmottak" <FMNT_kommuner_postmottak@fylkesmannen.no>, oya@oya.vgs.no,
"*FMST Kommuner i ST" <fmstkommunerist@fylkesmannen.no>, oygunn@lefsebua.no,
higa@online.no
Kopi: "Melandsø, Magnhild" <fmstmme@fylkesmannen.no>, "Stokkan, Ivar"
<fmstist@fylkesmannen.no>, "Halvorsen, Gunhild" <fmntgha@fylkesmannen.no>, "Mona, Anders"
<fmntamo@fylkesmannen.no>, "Værdal, Kirsten Indgjerd" <fmntKVA@fylkesmannen.no>, "Lein, Anne
Berit" <fmntale@fylkesmannen.no>, "FMNT Postmottak" <fmntpost@fylkesmannen.no>
Sendt: 6. juni 2017 10:08:31
Emne: Høring Handlingsplan økologisk 2017-2021 " Trøndelag - mer økologisk"
Høring av forslag til
Handlingsplan økologisk 2017‐2021 «Trøndelag – mer økologisk»
Vår sak 2017/3451
Vedlagt følger høringsutkast til Handlingsplan økologisk 2017‐2021 «Trøndelag – mer økologisk».
Forslaget er utarbeidet av Fylkesmannens landbruksavdelinger i Nord‐ og Sør‐Trøndelag, etter diskusjon og
innspill fra sentrale samarbeidspartnere, bl.a. gjennom ulike temamøter.
Det bes om skriftlige høringsuttalelser, med høringsfrist 10.juli 2017.
Endelig plan vil bli sendt ut og legges i tillegg ut på Fylkesmannens hjemmeside.
Høringsuttalelse bes sendt til Fylkesmannen i Nord‐Trøndelag,
fmntpost@fylkesmannen.no med kopi til
fmstist@fylkesmannen.no.
Med vennlig hilsen
Kari Kolle | Seniorrådgiver
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag | Landbruksavdelingen
Telefon +4774168210 | Mobil +4795901040 | www.fylkesmannen.no/nt
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Vennligst tenk på miljøet før du skriver ut
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Selbu kommune
Plan, Areal og teknikk

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE
Rørosveien 11
7290 STØREN

Melding om vedtak

Deres ref:

Vår ref: (bes oppgitt ved svar)
2016/318-23/K01/JOMSTO Dok:6736/2017

Dato
24.05.2017

Høring av forslag - Rekreasjonsløyper for snøscooterkjøring i Selbu kommune
I hht. Plan- og bygningslovens § 11-14, kunngjøres herved Hovedutvalg for samfunnsutvikling,
sak 48/17, vedtak den 16.05.2017 om å sende forslag over rekreasjonsløyper for
snøscooterkjøring ut på offentlig ettersyn og høring.
Saksdokumenter kan leses på kommunens hjemmesider under fanen offentlig innsyn og under
Saker til høring, eller fås ved henvendelse til Selbu kommune.
Selbu kommune sender ut forslaget ut på høring og legger det ut til offentlig ettersyn i 6 uker
som beskrevet i plan og bygningsloven § 11-14.
Høringsfristen settes til den 10. juli 2017.
Høringsinnspill merkes «Snøscooterløyper Selbu» og sendes til postmottak@selbu.kommune.no
eller alternativt Selbu kommune, Plan, Areal, Teknikk, Gjelbakken 15, 7580 Selbu.
Spørsmål til høringen kan rettes til Jomar Stokke: Jomar.Stokke @selbu.kommune.no,
73816747/40033591
Med hilsen
Jomar Stokke
Rådgiver Miljø, natur og friluftsliv
Dette brevet er godkjent elektronisk i Selbu kommune og har derfor ingen signatur.

Postadresse
Gjelbakken 15, 7580 SELBU
E-post:
postmottak@selbu.kommune.no

Besøksadresse
www.selbu.kommune.no
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Telefon
73816700
Telefaks

Bank
4285.07.00103
Org.nr

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim
Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01
Besøksadresse: Øra 28, 7374 Røros
Saksbehandler
Ole-Jakob Kvalshaug
Reindriftsavdelingen

Innvalgstelefon
73 19 93 91

Vår dato
24.05.2017
Deres dato
28.04.2017

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2017/2051-541
Deres ref.
2017/750-2

Midtre Gauldal kommune
Rørosveien 11
7290 STØREN

Svar på brev om ulovlig beiting av tamrein
Viser til brev mottatt 08. mars fra Kjell Egil Hage, og brev mottatt 11. mai fra
Midtre Gauldal kommune, vedrørende ulovlig beiting av tamrein.
Det vises til to enkelt-observasjoner av ca. 80 – 100 rein utenfor det samiske
reinbeiteområdet, og påstander om tamrein i Lundadalen og i Forollhogna. Det
stilles spørsmål til om forvaltningen (herunder Fylkesmannen) har kontroll på
reintallet, og det anmodes om at Fylkesmannen følger opp forholdet med
adekvate tiltak opp mot reinbeitedistrikt.
Alle indikatorene vi har, herunder melding om reindrift, slaktevekter og
produksjon tilsier at reintallet er der det skal være. Det er sjeldent det blir
organisert telling av reinbeitedistrikt for å bekrefte reintall her i sør, og vi ser
heller ikke at dette er nødvendig for distriktet det gjelder, altså Gåebrien sijte
(Riast/ Hylling reinbeitedistrikt).
I reindriftslovens § 28 står følgende: «Reinen skal holdes under slikt tilsyn at
den så vidt mulig hindres fra å volde skade, komme utenfor lovlig beiteområde
eller sammenblandes med annen rein.» I og med at det i bestemmelsen er
formulert med; så vidt mulig, er Fylkesmannen pliktig til å gjøre en
skjønnsmessig vurdering av slike situasjoner.
Vi er kjent med at det til tider kan befinne seg rein utenfor det samiske
reinbeiteområdet, men dette er streifbeitende rein og ikke rein som er blitt
flyttet utenfor det samiske reinbeiteområdet med overlegg. For kommunene
Midtre Gauldal og Selbu går grensen for det samiske reinbeiteområdet stort sett i
et sammenhengende fjellområde, uten noen form for naturlige eller tekniske
barrierer. Man kan derfor ikke forvente at reindriften til enhver tid, 24 timer i
døgnet, skal ha kontroll på flokkene.
Observasjonene er samtidig gjort i en tid hvor det meste av rein og reineiere
oppholder seg i vinterbeitedistriktet Fæmund sijte. Reindriften forholder seg til
like unaturlige grenser i sør, og er derfor nødt til å sette inn mye av sine
ressurser på å overholde disse grensene. De mindre reinflokkene som går igjen i
nord føres derfor lite tilsyn med i vinterperioden.
Slik grensen for det samiske reinbeiteområdet er tegnet, må man påregne at
rein til tider vil trekke over de administrative grensene. Når det er sagt, har

E-post: fmstpostmottak@fylkesmannen.no

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

2

reindriften ikke beiterett utenfor de administrative grensene, og skal så langt det
lar seg gjøre drive rein tilbake.
Fylkesmannen kjenner ikke til, og har ikke mottatt beskjeder om, rein i
områdene Lundadalen eller Forollhogna. Vi kommer derfor ikke til å kommentere
disse påstandene.
Med hilsen

Helge Hansen (e.f.)
reindriftsdirektør

Ole-Jakob Kvalshaug
seniorrådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Kopi:
Ola Aune Hage og Kjell Egil Hage
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Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
68/17
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Saksbehandler: Kristine Bye

1648_2015013_Rp_LøkkjvollenHytteområde_1gangsbehandling_Høring

Dokumenter i saken:
1
X 1648_2015013_Rp_Lokkjvollen_hytteomrode_Opps
tartsmotereferat_2015-05-07
2
X Adresseliste/naboliste
4
I
Varsel om planoppstart - Løkkjvollen hytteområde
5
I
Vedr planoppstart - detaljregulering for Løkkjvollen
hytteområde - 11/1 og 13/1 Midtre Gauldal
kommune
6
I
Reguleringsplan Løkkjvollen Hytteområde
7
U Bekreftelsesbrev på mottatt reguleringsplanforslag Løkkjvollen hytteområde
8
I
Arkeologisk rapport - detaljregulering for område i
Løkkjvollen hytteområde, Midtre Gauldal
9
I
Reguleringsplanforslag - Løkkjvollen
hytteområde
10 S 1648_2015013_Rp_LokkjvollenHytteområde_1gang
sbehandling_Høring
11 I
Oppdatert/rettet Sosi - fil

Aune transport AS
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Aune Transport AS
Aune Transport AS
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Aune Transport

Skjærvø Ivan

(Vedleggene er markert med fet skrift).
Ingress
Førstegangsbehandling av reguleringsplan for Løkkjvollen hytteområde.

Saksopplysninger
Midtre Gauldal kommune har fått oversendt forslag til detaljreguleringsplan for Løkkjvollen
hytteområde, datert 24.03.2017. Planforslaget er laget av Aune Transport på vegne av grunneier
Olav Erik Løkken og Håvard Røttum, samt eiere av hytter i området (gbnr 11/1 og 13/1).
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Formålet med reguleringsarbeidet er å tilrettelegge for vei/adkomst til eksisterende hytter samt
regulere inn en ny tomt i samme området.
Saksutredning
Aune Transport har oversendt reguleringsplan for Løkkjvollen hytteområde den 28.03.2017.
Oversendelsen inneholder følgende dokumenter:





Planbeskrivelse med bestemmelser
Plankart
Sosi – filer
Høringsuttalelser

Bakgrunn for planarbeidet
Planprosessen så langt
Oppstartsmøte ble avholdt mellom regulant, daværende grunneier og representanter fra
kommunen den 07.05.2015.
Melding om oppstart ble kunngjort i Gauldalsposten den 13.01.2016. Frist for uttalelse ble satt til
09.02.2016.
Planlagt tiltak
Planforslaget tar utgangspunkt i å tilrettelegge for vei/adkomst til eksisterende hytter (fra
gjeldende plan ‘’Løkkjvollen Hytteområde’’, PlanID 16481995003). Det skal også reguleres inn
en ny tomt i samme område. Planen fra 1995 begynner å bli utdatert og hensyntar ikke dagens
ønsker/behov til hytteeiere og grunneiere. Ønskede endringer resulterer i en ny helhetlig plan.
Det vises til sin helhet til vedlagt materiale.
Planområde
Området ligger i Skilbreidalen, et sidevassdrag til Lundesokna. Adkomsten til hyttefeltet går fra
E6 ved Lundamo, skiltet Samsjøen via Lundadalsvegen (som ligger i Melhus) og videre inn på
en privat bomveg og ca. 13 km inn til planområdet. Planområdet er i underkant av 277 daa.
Feltet skal inneholde:
 Fritidsbebyggelse
 LNF (R) areal
 Kjøreveg
 Parkeringsplasser
 Hensynssoner
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Figur 1 Oversiktskart over deler av Midtre Gauldal kommune. Det aktuelle planområdet er markert med rød sirkel.

Planforutsetninger
Det foreslåtte planprogrammet er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF sone 1 og LNF sone
2. Den nye reguleringsplanen vil erstatte den gamle planen i sin helhet.
Planforslaget er i samsvar med eksisterende plan, men vil bli utvidet og går noe lengre øst enn
gjeldende plan.
Medvirkning og merknader til paloppstart
Oppsummering av innspillene er presentert i planbeskrivelsen.
Regulanten har ved oppstartsvarselet innhentet følgende kommentarer/merknader:
Fylkesmannen i Sør – Trøndelag mener det er viktig at i det videre arbeidet søkes løsninger som
minimerer eventuelle virkninger for landbruk, beiteinteresser og landskap. Planforslaget må
redegjøre for hvordan dette er vurdert. Fylkesmannen forutsetter at planen ikke medfører
omdisponering av jordbruksareal.
Videre forutsetter Fylkesmannen at det foretas en risiko – og sårbarhetsanalyse (ROS – analyse)
i tråd med PBL § 4-3, og det viser til DBS sin veileder.
Planen må også ivareta universell utforming.
Sør – Trøndelag fylkeskommune har gjennomført varslete befaring av planområdet. Det ble ikke
observert automatisk fredete eller andre verneverdige kulturminner som planen vil komme i
konflikt med.
Det vises til 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.
Området er vist som nåværende fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel, planen synes ikke
å komme i konflikt med allmenne friluftsinteresser.
Så langt har ikke Sør – Trøndelag fylkeskommune andre kommenterer til planarbeidet.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kommenterer at dersom det drenerer elver eller
bekker gjennom planområdet, anbefaler vi at byggegrensebestemmelsene i kommuneplanens
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arealdel (50 m) legges til grunn som avstand til nærmeste vassdrag. Absolutt minimumsavstand
bør ikke være mindre enn 20 meter til hver side for vassdraget.
Mattilsynet mener forhold knyttet til vann- og avløp ikke er beskrevet i mottatt varsel om
planoppstart. Det er heller ikke beskrevet hvilken vann- og avløpsløsning som er for eksisterende
fritidsboliger i området. Det er mange måter å løse dette på, alt fra medbrakt drikkevann til
fellesanlegg. Til orientering vil vannforsyningsanlegg av denne størrelsen ikke være
godkjenningspliktig. Kravet om godkjenning kommer først når et vannforsyningssystem forsyner
minst 20 hytter eller minst 50 personer. Uansett løsning er det av betydning som benyttes er av
drikkevannskvalitet – dvs. tilfredsstiller kvalitetskravene i drikkevannsforskriften.
Løses drikkevannsforsyning med medbrakt vann må dette tydelig framgå av planen. Det er også
viktig at kjøper av eiendom blir gjort kjent med dette. Mattilsynet er ikke kjent med at det
eksisterer vannforsyningssystemer i eller i nærheten av planområdet.
Planfaglige råd: Det må fremgå av planen hvilken løsning som foreligger for å sikre
tilfredsstillende vannforsyning til hytteområdet. Om nødvendig må vann- og avløpsplan
utarbeides for området. Det er viktig å ha kontroll på utslipp i forhold til drikkevannskilder.
Prinsipielt er det bedre med fellesanlegg innenfor et område, dette medfører at mindre areal går
med til å beskytte drikkevannskilder. Dette også føringer for bla. i Nasjonale mål – vann og
helse, «Nasjonale mål for vann og helse» som ble vedtatt av Regjeringen den 22. mai 2014.
Melhus kommune poengterer at økt andel private kjøreatkomster/ parkeringsplasser kan føre til
mer trafikk langs Lundavegen i Melhus. Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at det i
kommuneplanens arealdel for Melhus § 2.2 er stilt krav til at konsekvenser for trafikksikkerheten
langs Lundavegen vurderes og belyses ved reguleringsarbeid for nye fritidsboliger i Melhus.
Siden samme veg også brukes i dette tilfellet inn i Løkkjvollen i Midtre Gauldal, bør
trafikksikkerheten også vurderes og belyses i et eventuelt planforslag der. Eventuelle avbøtende
tiltak vurderes/gjennomføres på Lundavegen dersom utbyggingen medfører økt fare, det må
utredningsarbeidet besvare.
Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det
omsøkte området. Sametinget har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til
planforslaget på det nåværende tidspunktet.
Vi minner imidlertid om det generelle aktsomhetsansvaret. Dette bør fremgå av
reguleringsbestemmelsene og vi foreslår følgende tekst når det gjelder dette:
Kulturminner og aktsomhetsansvaret
Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller andre
spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes
Sametinget og fylkeskommunen omgående, jf. lov 9.juni 1978 nr. 50 om kulturminner
(kml.) §8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegg formidles
videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.
Vi minner for øvrig om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge
lov 9.juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) §4 annet ledd.(…) Det er ikke tillatt å skade eller
skjemme et freda kulturminne, eller sikringssonen på 5m rundt kulturminne, jf. kml. §§3 og 6.
Planens innhold
Det planlagte feltet skal inneholde:
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 Bebyggelse
Innenfor det nye planområdet eksisterer det i dag 11 tomter og en setervoll. En av tomtene er i
dag under fradeling og en annen tomt ble flyttet og bygd på dispensasjon fra den gamle planen
og vil inngå i den nye planen.
Til sammen skal det etableres 12 hyttetomter i feltet.
Det legges opp til 3 bygg pr tomt. En hovedhytte, anneks og et uthus som primert bygges
sammen/integreres med utedo.
 Veger
Tilkomsten til planområdet går fra E6 ved Lundamo, skiltet Samsjøen via Lundadalsvegen (som
ligger i Melhus) og videre inn på en privat bomveg og ca. 13 km inn til planområdet. Dagens veg
går fram til P1 (i vedlagt situasjonskart). Regulanten ønsker kjøreveg inn til hver enkelt
hyttetomt i reguleringsplanen.
Det er i forkant stukket ut en planlagt vegtrase som er lagt hensiktsmessig i terrenget for å unngå
at byggingen medfører unødvendig masseflytting og terrenginngrep. Veitrase er plassert for å gi
kortest mulig veistrekning og sjenanse for hyttene. Kjørebanen er regulert til 3,5m bredde. Den
nye vegen blir ikke vinterbrøytet.
 Parkeringsplass
Ved P1 ligger en eksisterende parkeringsplass. Denne skal oppgraderes og fungere som felles
parkering for gjester. I enden av adkomstvegene inn til hyttene lages en rundkjøring/snuplass der
det kan parkeres 2 biler. Tomt 11/10 har egen parkering P2.
 LNF (R) område
Største delen av planområdet er avsatt til LNF(R) område. Arealene som er avsatt til LNF(R) blir
videreført som nødvendige tiltak basert på gardens ressursgrunnlag, herunder skogbruk,
jakt/fiske og husdyrbeite.
 Hensynssoner
I plankartet er det tegnet inn hensynssoner for bevaring av naturmiljø og for
høyspenningsanlegg.

Vurdering
Plankart og planforslag
Plankartet viser i hovedsak områder avsatt til fritidsbebyggelse, LNF – områder,
vei/parkeringsplasser og hensynssoner.
Regulanten har valgt å legge deler av kjørevegen/parkeringsplass inne på areal avsatt til
fritidsbebyggelse. Parkerings- og fritidsformål kan ikke kombineres. Rådmannen ønsker derfor
ikke at parkeringsplassene inne på hyttetomtene tegnes inn på plankartet, men heller kommer
fram gjennom bestemmelsene.
Det må også settes av et område for renovasjonsanlegg i plankartet.
Regulanten har videre gjennom planforslaget gitt en god beskrivelse av hva som skal skje i
området.
Arkeologisk rapport

21

Arkeolog fra Sør – Trøndelag fylkeskommune har utført en arkeologisk registrering av
planområdet. Det er ikke utført arkeologiske registeringer av planområdet tidligere. Det er ikke
noen opplysninger i den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden eller andre tilgjengelige
arkiver som tilsier at det skal være gjort funn i dette området. Rapporten konkluderer med at det
under befaringen heller ikke ble funnet fredete kulturminner.
Planbeskrivelse med planbestemmelser og ROS – analyse
Regulanten har lagt ved en oppsummering av de innkomne merknadene i planbeskrivelsen. Disse
er videre ikke kommentert, men Rådmannen ser at de fleste av merknadene er beskrevet i
planforslaget.
Videre ligger planbeskrivelsen, planbestemmelsene og ROS – analysen som et samlet dokument.
Rådmannen mener disse skal være adskilte dokumenter.
Bebyggelse
Rådmannen ser det som positivt at det tilrettelegges for flere hyttetomter i etablerte hyttefelt, og
at slike tiltak gjennomføres ved en reguleringsendring.
Det kommer tydelig fram i punkt 2.2 i planbestemmelsene maksimal utnyttingsgrad av
fritidstomtene.
Vei og parkeringsplass.
Det ønskes kjøreveg med bredde på 3,5m til hver fritidstomt i planområdet. Eksisterende
reguleringsplan (planID: 1648 1995003) har ingen innregulerte veger. Rådmannen har forståelse
for at det i dag ønskes å ha kjøreveg helt inn til fritidstomtene. Parkeringsplassene skal videre
ikke legges inn på område avsatt til fritidsbebyggelse, men hjemles i bestemmelsene.
Jordbruksinteressen
Store deler av planområdet er avsatt til LNF(R) areal. I disse områdene skal det kun tillatt med
tiltak basert på gardens ressursgrunnlag, herunder skogbruk, jakt/fiske og husdyrbeite.
ROS – analyse
I planbeskrivelsen er det gitt en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for en rekke ulike forhold
som er delt inn i naturgitte forhold, nærområde, kritisk infrastruktur og trafikksikkerhet.
Regulanten har vurdert om hvert punkt har potensiell risiko for planområdet, samt kommet med
merknader og avbøtende tiltak. Det er kun kritisk infrastruktur som har høy risiko.
Rådmannen mener ROS – analysen gir en god oversikt over potensiell risiko og sårbarhet for
området med avbøtende tiltak.
Vassdrag
NVE har kommentert at elver og bekker i planområdet bør ha en byggegrensebestemmelse på
50m (en bestemmelse fra kommuneplanens arealdel). Absolutt minimumsavstand bør ikke være
mindre enn 20 meter til hver side for vassdraget. Dette framkommer ikke i planbestemmelsene,
men Rådmannen kan se at det er tegnet inn tre hensynssoner rundt bekkene i plankartet. Det er
videre skrevet i beskrivelsen at det er 20 meteren som er lagt til grunn, men Rådmannen mener
dette også bør hjemles i bestemmelsene.
Vann og avløp
Mattilsynet har i oppstartsvarselet kommet med faglig råd om at det må fremgå av planen
hvilken løsning som foreligger for å sikre tilfredsstillende vannforsyning til hytteområdet.
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I planbeskrivelsen kommer det fram at oppkommer og utvendig vannpost til hyttene samt
tradisjonelle utedo skal videreføres i den nye reguleringsplanen. En fellesløsning vil medføre
store terrenginngrep og det fins ingen gode drikkevannskilder i nærheten av planområdet.
Regulanten skiver derfor at drikkevann blir i stor grad inntransportert av den enkelte hytteeier.
Det fins heller ingen ordninger for avfall. Hver enkelt hytteeier er ansvarlig er ansvarlig for eget
avfall og håndtere det innenfor etablerte renovasjonsordninger. Rådmannen mener det bør settes
av et areal i plankartet til renovasjonsanlegg og at det ikke legges opp til at hytteeierne selv må ta
ansvar for avfallet. Dette må også sikres i planbestemmelsene.
Kulturminner
Regulanten har tatt inn Sametingets forslag når det gjelder kulturminner i planbeskrivelsen.
Rådmannen mener dette heller bør framkomme i planbestemmelsene.
SOSI – kontroll
Det er foretatt en SOSI – kontroll av plankartet. Feil i kontrollen er rettet opp.
Rådmannen har gjennomgått planforslaget og har ingen ytterligere kommentarer på nåværende
tidspunkt.
Endringer
Disse endringene må skje før planen legges ut på høring og offentlig ettersyn:
 Parkeringsplassene inne på hyttetomtene tegnes ikke inn på plankartet, men kommer
heller fram gjennom bestemmelsene.
 Planbeskrivelsen, planbestemmelsene og ROS – analysen legges ut som egne
dokumenter.
 Det må tas inn i bestemmelsene at elver og bekker i planområdet skal ha en
byggegrensebestemmelse med minimumsavstand på 20 meter til hver side for vassdraget.
 Område avsatt for renovasjonsanlegg må avsettes i plankartet. Bestemmelser knyttet til
dette må også tas med i planbestemmelsene.
 Sametingets forslag om kulturminner er tatt med i planbeskrivelsen. Dette må heller
framkomme i planbestemmelsene.
Konklusjon
Planforslaget anbefales lagt ut på høring og offentlig ettersyn med de endringene som er nevnt
ovenfor.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune vedtar reguleringsplan 16482015013 Detaljreguleringsplan for
Løkkjvollen hytteområde sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn med følgende
endringer:
 Parkeringsplassene inne på hyttetomtene tegnes ikke inn på plankartet, men kommer
heller fram gjennom bestemmelsene.
 Planbeskrivelsen, planbestemmelsene og ROS – analysen legges ut som egne
dokumenter.
 Det må tas inn i bestemmelsene at elver og bekker i planområdet skal ha en
byggegrensebestemmelse med minimumsavstand på 20 meter til hver side for vassdraget.
 Område avsatt for renovasjonsanlegg må avsettes i plankartet. Bestemmelser knyttet til
dette må også tas med i planbestemmelsene.
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 Sametingets forslag om kulturminner er tatt med i planbeskrivelsen. Dette må heller
framkomme i planbestemmelsene.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.
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MIDTRE GAULDAL KOMMUNE
Revisjoner:

Dato:

Planforslag
12.01.2016
Planforslag, lagt inn henssynsoner
04.10.2016
Just. formålsgrenser og hensynssoner 24.03.2017

Sign:
OEL
OEL
OEL

Plan id: 16482015013

Målestokk 1 : 4000 A3
Ekvidistanse 5m
Koordinatsystem Euref 89 UTM sone 32.

Reguleringsplan: Løkkjvollen Hytteområde
12.01.2016

25

OEL

Detaljreguleringsplan – planbeskrivelse
Løkkjvollen hytteområde
i Midtre Gauldal kommune
gnr. bnr. 11/1 og 13/1

Side 1
Planbeskrivelse, Løkkjvollen hytteområde, 24.03.2017. Aune Transport AS
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Planbeskrivelse, Løkkjvollen hytteområde, 24.03.2017. Aune Transport AS
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Innledning
Planområdet ligger helt nord i Midtre Gauldal kommune på grensen mot Melhus kommune i Skilbreidalen,
som er et sidevassdrag til Lundesokna. Eiere av tidligere fradelte tomter er stort sett etterkommere med
tilknyttning til Løkkjvollen, derav navnet Løkkjvollen Hytteområde. Planforslaget fremmes av Aune
Transport AS på vegne av grunneier Olav Erik Løkken og Håvard Røttum, samt eiere av hytter i området.

Formål
Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for vei/adkomst til eksisterende hytter (fra gjeldende plan
"Løkkjvollen Hytteområde", plan id 1995003). Samtidig reguleres det en ny tomt (T2) i samme området.
Planen fra 1995 begynner å bli utdatert og hensyntar ikke dagens ønsker/behov til hytteeiere og grunneier
som ønsker endringer som resulterer i en ny helhetlig plan.

Planstatus
Det foreslåtte planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-formål, sone 2C. Ny
reguleringsplan vi erstatte gammel plan i sin helhet.

Forholdet til overordnet plan
Planforslaget er i samsvar med eksisterende plan, men vil bli utvidet og går noe lengre øst enn
gjeldende kommuneplan. Se utsnitt av gammel plan og kommunedelplan.

Reguleringsplan med pl.id 1995003
Side 3
Planbeskrivelse, Løkkjvollen hytteområde, 24.03.2017. Aune Transport AS
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Utsnitt av kommunedelplan med reguleringsgrense (rød strek) for Løkkjvollen hytteområde.
Reguleringsplan fra 1995 markert i oransj.

Side 4
Planbeskrivelse, Løkkjvollen hytteområde, 24.03.2017. Aune Transport AS
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Forholdet til forskrift om konsekvensutredning
Tiltaket utløser ikke krav om konsekvensutredning. Enkelte forhold er likevel tatt med i beskrivelse.

Forventet planprosses
Melding
Ferdigstillelse
Frist for
Offentlig
om
av
6
Oppstartsmøte --- oppstart --- innspill --- planforslag --- høring uker
07.05.2015

12.01.2016

09.02.2016

Endt
høringsperiode

Mars. 2016
202016 2014

xx.xx.xxxx

xx.xx.xxxx

Forventet
2.gangsbeh. Npm-utv
xx.xx.xxxx

Forventet
innmelding av
plan til
--- kommunestyret
xx.xx.xxxx

Planprosess og medvirkning
Oppstartsmøte
Oppstartsmøte med kommunen ble avholdt 07.05.2015. Tilstede
var Håvard Kvernmo fra Midtre Gauldal Kommune, Olav Erik
Løkken fra Aune Transport og daværende grunneier Ola Løkken.
-Det ble drøftet om det kunne gjennomføres en mindre
reguleringsendring, men en ny reguleringsprosess ble vedtatt.
-Utløste ingen krav om konsekvensutredning.

Melding om oppstart av reguleringsplanarbeid
Oppstart av reguleringsplanarbeidet ble annonsert i Gauldalsposten
den 13.01.2016. Frist for innspill ble satt til 09.02.2016.

Annonse i Gauldalsposten 13.01.16
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Side 5

Grunneiere og offentlige myndigheter ble varslet direkte i brevs
form. Følgende personer og instanser ble varslet pr. brev:
-

Fylkesmannen I Sør-Trønderlag
Sør-Trøndelag Fylkeskommune
Sametinget
Norges vassdrags- og energidirektorat
Allskog
Gauldal Energi AS
Trønderenergi
Bondelag, Singsås/Støren
Midtre Gauldal skogeierlag
Melhus kommune
Lundemo bruk
Skogsbilvegen Samdal-Odalsbekken

-

Grete Lund Berg/Oddvar Berg

-

Jan Ottar Løkken
Oddbjørn Granøien
Hans Petter Løkken
Lage Dypaune/Elin Dypaune
Jostein Nyutstumo/Lisbeth Nyutstumo
Bjørn Arvid Mjøsund
Håvard Røttum
Torkil Lienum
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Skriftlige henvendelser med innspill er kommet fra:
Fylkesmannen I Sør-Trøndelag (forkortet, se vedlegg 1)
- Løsninger som minimerer eventuelle virkninger for landbruk, beiteinteresser og landskap.
- Forutsetter at planen ikke medfører omdisponering av jordbruksareal.
- ROS-analyse.
- Universell utforming.
Sør-Trøndelag fylkeskommune (forkortet se
vedlegg 2)
- Ønsker en arkeologisik feltregisterering innen planområdet for å avklare forholdet til automatisk
fredede kulturminner (forminner).
- Befaring foretatt av STFK: Det ble ikke observert automatisk fredete eller andre verneverdige kulturminner
-

som planen vil komme i konflikt med.
Det vises til den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven.

NVE (forkortet, se vedlegg 3):
- Byggegrenser til vassdrag 50m (bestemmelse i kommuneplanens arealdel).
Mattilsynet (forkortet, se vedlegg 4):
- Stiller spørsmål vedr. vann og avløpsløsninger.
Melhus kommune (forkortet, se vedlegg 5):
- Stiller spørsmål ved bruken/økt bruk av Lundadalsvegen.
Sametinget (forkortet, se vedlegg 6):
- Kulturminner og aktsomhetsansvaret.
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Planområdet
Beliggenhet
Planområdet ligger helt nord i Midtre Gauldal kommune på grensen mot Melhus kommune i Skilbreidalen,
som er et sidevassdrag til Lundesokna. For å komme inn til området kjører man av E6 ved lundamo, skiltet
Samsjøen via Lundadalsvegen (Melhus kommune) og videre inn på en privat bomveg og ca 13km inn til
planområdet. Planområdet er i underkant av 277daa og går fra høydekote ca 440moh og opp til kote 500 som er
øvre begrensning for reguleringsplanen.

Oversiktskartet viser planens beliggenhet som er grovt omringet av en rød sirkel.
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Ortofoto med regulering og formålsgrenser i bakgrunnen.Hentet fra Gislink.no
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Landbruk, skog og landskap
Planområdet består av en dalside (vestvendt) som har skog av middels bonitet (nedre del) og er dels eget til skogbruk,
små hogster er i senere tiden foretatt med manuell hogst. Løkkjvollen består av overflatedyrka mark og er egnet til
husdyrbeite. Avvikling av drift har ført til at det er svært lite husdyr som oppholder seg i området. Store deler av
planområdet preges av myr og uproduktiv skog som danner grunnlaget for ny veitrase som kommer i skillet mellom disse
markslagene. Traseen krysser enkelte partier med skog av lav bonitet og er ikke av betydning for skogsdrift da det kun
foregår sporadisk/plukkhogst som er lite driveverdig for gårdens ressursgrunnlag.

Arealressurskart (AR5) hentet fra, Skog og landskap.
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Bebyggelse og anlegg
Innefor det nye planområdet er det i dag 11 eksisterende tomter (inkl T1/T3) og en setervoll. T1 er i reguleringsprosessen
under fradeling og ligger som en egen tomt i gammel reguleringsplan. T3 (11/12) er en fradelt tomt som ble flyttet og
byggd på dipensasjon (grunnet vanskelige grunnforhold på regulert tomt) fra gammel plan og vil inngå i den nye planen.
Eksisterende veg går i dag fram til P1, som er starten for den planlagte vegen og videreføres derfra.

Friluftsliv
Området er et godt utgangspunkt for turer sommer og vinter og ligger fint til med meget gode solforhold.

Naturmangfold
I søk gjennom artsdatabanken og dirnat.no er det ikke funnert registreringer av utryddningstruede arter. Dette bekrefter
også de lokale og lokales kjennskap til området.

Grunnforhold, flom, snø og jordskred
Planområdet ligger i en vestvendt dalside, søk på nve.no og lokalkunskap tilsier ikke at området hverken er utsatt for
flom eller jord- snøskred.

Vann og vassdrag
Trønder Energi har to dammer i nærhet til planområdet. Den ene ligger i vest og heter Skilbreidammen og den andre i øst,
Bubekkdammen. Det medfører ingen negative forhold som følge av reguleringen.

Vannforsyning, avløp og renovasjon
Det benyttes i dag oppkommer og utvendig vannpost for de eksisterende hyttene samt tradisjonelle utedo.
Renovasjon uttransporteres av den enkelte hytteier.
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Planforslag

Reguleringsplan består av et plankart med tilhørende bestemmelser. Plankartet er digitalisert ihht. SOSI-standard 4.5.
Eksisterende tomter og veier er digitalisert fra basiskart kjøpt hos kommunen.

Utsnitt av plankart.
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Fritidsbebyggelsen
Innefor planområdet er det lagt tilrette for 12 tomter med spredt fritidsbebyggelse og en setervoll. Tomtene 13/5, 13/6
og T2 (den eneste ubebygde tomta) er lagt til i ny reguleringsplan med tanke på en mer helhetlig regulering av området
og det nye vegnettet.
Det legges opp til 3 bygg pr tomt. En hovedhytte, aneks og et uthus som primert bygges sammen/integreres med utedo.
Hyttene oppføres i laft/stavlaft evt vanlig reisverk likt som eksisterende bebyggelse.

Parkeringsplasser
Ved P1 ligger en eksisterende parkeringsplass. Denne skal oppgraderes og vil fungere som felles parkering for gjester.
i enden av adkomstvegene inn til hyttene lages en rundkjøring/snuplass der det kan parkeres 2 biler.
Tomt 11/10 benytter parkering P2.

Kjøreveger og adkomst
Det er i forkant stukket ut en planlagt vegtrase, den er lagt hensiktsmessig i terrenget for å unngå at byggingen
medfører unnødvendig masseflytting og terrenginngrep. Veitrase er plassert for og gi kortest mulig veistrekning og
skjenanse for hyttene. Innmåling med GPS av den utstukne vegen danner grunnlaget for regulert vegtrase. Kjørebane
er regulert til 3,5m bredde. Skjæring, fylling, møteplasser og grøfter tilpasses terrenget og holdes til et minimum
samtidig som masser i vegtraseen benyttes for å unngå unødvendig tilkjøring av eksterne masser. Den nye vegen blir
ikke vinterbrøytet.
Veirett vil følge med fradeling av tomt og den nye vegen eies av grunneier og er en privat veg.
Reguleringen baseres på eksisterende hytter og vil ikke føre til vesentlig økning langs Lundadalsvegen da det kun er 1
ny tomt i planområdet. Like ved avkjørsel til E6 på Lundamo er det bygd en ny skole og det må taes spesielt hensyn til
barn og unge når man kjører inn til planområdet. Det fremgår av reguleringsplan Mosløkkja planid 2013014 i Melhus
kommune at det skal bygges fortau langs Lundadalsvegen fram til boligområde og skole.
På vinterhalvåret kjører rundt halvparten inn til planområdet med snøskuter fra Rognes, her må det hentes inn
grunneiers tillatelse. Det er i denne perioden utfarten er størst, eksempelvis påska og vil dermed ikke øke belastningen
på Lundadalsvegen i den mest sårbare tida for vegen.

Landbruks, natur og friluftsformål
Arealene som er avsatt til LNRF blir videreført som nødvendige tiltak basert på gardens ressursgrunnlag, herunder
skogbruk, jakt/fiske og husdyrbeite.
En vei inn til hyttene vil bidra positivt for personer med nedsatt funksjonsevene som ellesrs ville hatt problemer med å
ta seg fram. Den nye reguleringen vil ikke redusere allmenhetens muligheter til ferdsel og friluftsliv.
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Vann og vassdrag
Det er lagt inn hensynssoner langs mindre bekker/myrsig (H560_2-4 med avstand 20m) innefor reguleringsplanen og
langs Bubekken (H560_1 med avstand 50m) i øst. Den nye reguleringen vil ikke føre til noen endringer i vannveiene
og påvirker ikke kraftverkene i Bubekken og Skilbreia.

Vannforsyning, avløp og renovasjon
Oppkommer og utvendig vannpost til hyttene samt tradisjonelle utedo vil videreføres i den nye reguleringsplanen. En
felles løsning vil medføre store terrenginngrep og det finnes ingen gode drikkevannskilder i umiddelbar nærhet til
planområdet. Drikkevann blir i stor grad inntransportert av den enkelte hytteeier.
Det finnes pr .dd. ikke ordninger for avfall. Hver enkelt hytteeier er ansvarlig for eget avfall og håndtere det innenfor
etablerte renovasjonsordninger.

Kulturminner og aktsomhetsansvaret
Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i grunnen komme fram gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet
i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og fylkeskommunen omgående, jf. Lov 9. Juni 1978 nr.
50 om kulturminner (kml.) § 8 annet led. Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem
som skal utføre arbeidet i grunnen.
Fylkeskommunen har gjennomført befaring av planområdet jf. brev datert 27.06.16. Det ble ikke observert automatisk
fredete eller andre verneverdige kulturminner som planen vil komme i konflikt med.
Veirett vil følge med fradeling og det blir opparbeidet parkeringsplasser ved de enkelte tomtene. Det legges opp til en
felles parkeringsplass ved P1. Det er i forkant stukket ut en planlagt vegtrase, den er lagt hensiktsmessig i terrenget for
å unngå at byggingen medfører unnødvendig masseflytting og terrenginngrep. Innmåling med GPS av den utstukne
vegen danner grunnlaget for regulert vegtrase.

Barn og unge
Ingen negative konsekvenser.

Tekniske anlegg
Det er lagt inn faresoner (H370_1 og H370_2) 30 m ut fra senter kraftgate. Dette er en høyspentlinje (22 kilovolt) som
ligger i vestkant av planområdet.
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Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)
Det er gjennomført ROS-analyse som er dekkende for planforslaget i tråd med veileder fra direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap (dsb), Samfunnssikkerhet i arealplanlegging.
Risikomatrise er lagt til grunn for risiko- og sårbarhetsvurderingene:
Sannsynlighet:
Svært
sannsynlig
Meget
sannsynlig

5

10

15

20

25

4

8

12

16

20

3

6

9

12

15

2

4

6

8

10

1

2

3

4

5

Ufarlig

En viss fare

Kritisk

Farlig

Katastrofalt

Sannsynlig
Mindre
sannsynlig
Lite
sannsynlig

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

Konsekvenser
Definisjon av matrisens verdier:
Sannsynlighet:

Svært sannsynlig

Skjer ukentlig / forhold som er
kontinuerlig tilstede i området

Meget sannsynlig

Konsekvenser:
Ufarlig

Ingen personer eller
miljøskader / enkelte tilfeller
av misnøye

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

En viss fare

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

Sannsynlig

Kjenner til tilfeller med kortere
varighet

Kritisk

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

Mindre sannsynlig

Kjenner 1 tilfelle i løpet av en
10-års periode

Farlig

Person- eller miljøskader og
kritiske situasjoner
(behandlingskrevende)

Lite sannsynlig

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

Katastrofalt

Personskade som medfører
død eller varige men, mange
skadede, langvarige
miljøskader

Til grunn for temavalg i ROS-analysen ligger Fylkesmannens sjekkliste og planens konsekvensvurdering kap. 6.
Analysen omfatter vurdering av risiko og sårbarhet for både menneske, miljø og materiell. Følgende risiko er avdekket,
og følgende avbøtende tiltak foreslås:
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2

6

6

Bålbrenning bør holdes til et
minimum. Det skal
anskaffes slukkeutstyr i alle
feltets hytter.

Grøfter og stikkrenner må
plasseres hensiktsmessig i
terrenget og overvann føres
ut i lokale lavbrekk.
Dimensjonering av
stikkrenner utføres av
fagkyndige.

Sluttrisiko:

3

3

8

Utbyggingen av vegnettet
skal utføres av entreprenør
med god erfaring fra
lignende arbeider og fokus
på HMS. Det grøftes og
etableres stikkrenner for å
opprettholde den
eksisterende vannføringen.
Vegen er lagges
hensiktsmessig i terrenget.

Konsekvens:

Tiltaket medfører at
overvann fra
vegtrase/grøfter kan
oversvømmes og
komme ut av
kontroll, og kan vil
ha negativ
innvirkning på
flomsikkerhet
nedstrøms.

2

4

Avbøtende titak:

Sannsynlighet:

Nærområde:
Oversvømming i
lavereliggende
områder.

Lyng-, gress- og
skogbrann i tørre
perioder, eksempelvis
om våren, kan
medføre at lyngbrann
kan nå bebyggelsen.

2

Samlet risiko:

Lyng-, gress- og
skogbrann.

Under byggingen av
adkomstveg kan
utgraving føre til
lokale utglidninger og
steinsprang, anses
som lite/mindre
sannsynlig da det
verken har oppstått
jord- og snøskred.
Skråninger preges av
stabile morenerygger.

Konsekvens:

Naturgitte forhold:
Utglidning av
området. Steinsprang.

Risiko:

Sannsynlighet:

Tema:

1

2

2

2

2

4

1

2

2
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3

4

4

8

12

Farten må tilpasses etter
forholdene. Det etableres
møteplasser langs vegtraseen
og vegetasjonsrydding
utføres jevnlig for bedre sikt
langs vegen.

Utfarten opp til planområdet
skjer i all hovedsak på helg
og ferie da det ellers er
skolefri. Det skal vises
ekstra hensyn ved skole og
boligfelt.

Sluttrisiko:

Vegen opp til
planområdet går via
Lundadalsvegen og
passerer en skole og
boligfelt.

2

15

Arbeid nærmere enn 30m fra
høyspentlinjer skal alltid
varsles. Lagring av masse og
anleggsutstyr under eller nær
en høyspentlinje er ikke
tillatt. Kontakt alltid netteier
før du skal felle trær eller
rydde skog i nærheten av
linjer. Hold avstand hvis et
tre felles over linjen! Fjern
aldri treet på egen hånd, flytt
deg umiddelbart fra området
og kontakt Trønder Energi
nett.

Konsekvens:

Trafikksikkerhet for
myke trafikanter
utenfor hytteområde.

Smal kjøreveg internt
i hytteområde vil bli
benyttet som
ferdselsåre for
kjørende og myke
trafikanter.

5

Avbøtende titak:

Sannsynlighet:

Trafikksikkerhet:
Trafikksikkerhet for
myke trafikanter
internt i hytteområde.

3

Samlet risiko:

Kritisk infrastruktur:
Kraftforsyning.
I nordvestre hjørnet
av planområdet
krysser en 22 kilovolt
høyspentlinje vegen.
Ved utbedring av
eksisterende veg vil
det være en viss fare
for kontakt med
kraftlinjen. Skogsdrift
og felling av
trær/rydding av skog
utgjør også fare.
Berøring av
spenningsførende
linjer er livsfarlig.

Konsekvens:

Risiko:

Sannsynlighet:

Tema:

2

4

8

1

3

3

2

3

6
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Fellesbestemmelser
§1
Planområdet
1.1

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på kartet i målestokk 1 : 4000

1.2

Reguleringsformål:
-

Fritidsbebyggelse
LNFR – areal for nødvendige tiltak basert på gårdens ressursgrunnlag.
Kjøreveg
Parkeringsplasser
Bevaring naturmiljø
Faresoner

§2
Hytteplassering
2.1

Det tillates oppført inntil tre bygninger på hver tomt. Utedo bør fortrinnsvis bygges sammen med
uthus. Hensikstsmessig plassering av bygg i terrenget/på tunet går framfor byggegrenser som ikke er
definert.

2.2

Bebyggelsen:
Tillatt bebygd areal (BYA) er maks 250m2. Overbygde balkonger og terasser inngår i BYA.
Tak skal fortrinnsvis utformes som saltak, med vinkel mellom 15 og 30 grader tilpasset husets form.
Høyde på grunnmur, pillarer skal holdes så lav som mulig. Maks mønehøyde er 6,5 meter over
gjennomsnittlig planert terreng. Oppstue kan tilates så lenge kravet til mønehøyde opprettholdes.

2.3

Materialbruk og farger:
Bebyggelsen skal mest mulig underordnes naturpreget i området. Det skal fortrinnsvis nyttes
materialer som har samhørighet med de naturgitte omgivelser. Alle utvendige byggningsdeler skal ha
tilnærmet samme mørkhetsgrad. Dør- og vinduskarmer kan gis en noe avvikende farge. Taktekking
bør utføres med torv.
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§3
Landbruksområder
3.1

Området skal benyttes til tradisjonelle landbruksformål.

3.2

Det skal opparbeides felles brønnplasser for hyttebebyggelsen innenfor reguleringsområdet i den grad
dette er hensiktsmessig.

§3
Kjøreveger
4.1

Kjørevegene kan ha en bredde på 3,5m i kjørearealet. Vegen legges på en så måte at inngrepet i
terrenget og inntransport av masser holdes til et minimum.

§5
Parkeringsplasser
5.1

To biloppstillingsplasser ved hver hytte, samt gjesteparkering som er felles for alle hyttene.
Ved spesielle behov kan biloppstillingsplasser økes. Eksepelvis ved nedsatt funksjonsevne.

§6
Fellesbestemmelser
6.1

Bestemmelser om eksisterende vegetasjon, graving og fylling m.v:
Det må ikke skje større grave- og eller fyllingsarbeider i og forbindelse med etablering av hyttene
eller parkeringsplassen. Transport av materialer i byggeperioden må ikke skje på en slik måte at varig
spor unngås.

6.2

Vannpost kan etableres og tilførsel tilates anlagt og nedgravd i grunnen innenfor hele planområdet.
Etter nedgraving skal arealene settes i en tilstand som er forenelig med gjeldende arealformål.

6.3

Reovasjon skal til enhver tid følge de etablerte renovasjonsordningene for området.

6.4

Unntak:
Mindre vesentlige unntak fra disse bestemmelser kan, når særlige grunner taler for det, tillates av
bygningsrådet innenfor rammen av bestemmelser i reguleringsplan og plan- og byggningsloven.
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.

Arkeologisk

Kommune: Midtre
Gauldal

rapport

Bruksnavn: Løkken
Gårdsnr./bnr.: 11/1
Ref.: Arkivsaksnr. 201600373-7
Kopi: Tiltakshaver, NTNU –
Vitenskapsmuseet, Midtre Gauldal komm.

Ved/dato: Harald Auset 14.11.2016
Ad: Arkeologisk befaring i forbindelse med reguleringsplan for Løkkjvollen hytteområde, Midtre
Gauldal kommune.
Bakgrunn
I henhold til gjeldende forskrifter til Lov om kulturminner (kulturminneloven) er fylkeskommunen
delegert ansvaret for å ivareta de samlete verneinteresser knyttet til kulturminner i plan‐ og
utbyggingssaker. Alle kulturminner eller spor etter menneskelig virksomhet fra før reformasjonen,
det vil si før år 1537, er automatisk fredet etter § 4 i kulturminneloven.
I forbindelse med plan‐ og utbyggingssaker kan fylkeskommunen kreve at det foretas arkeologiske
registreringer forut for en eventuell godkjenning av planen. Tiltakshaver har etter kulturminnelovens
§ 9 plikt til å undersøke om tiltaket vil virke inn på automatisk fredete kulturminner. Det vil som regel
innebære en befaring eller registrering av det aktuelle planområdet av arkeolog fra fylkeskommunen.
I forbindelse med reguleringsplan for ovennevnte område ble det utført en arkeologisk registrering
av planområdet av undertegnede. Arbeidet tok til sammen 7,5 timer i felt inkludert kjøring, og ble
utført 22.06.2016.
Planområdet
Planområdet består for det meste av myrdrag i flere platåer med en del skog i ytterkantene.
Tidligere funn/registreringer
Det er ikke utført arkeologiske registreringer innenfor planområdet tidligere. Det er heller ikke noen
opplysninger i den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden eller andre tilgjengelige arkiver som
tilsier at det skal være gjort funn i dette området.
Metode
Hele planområdet ble gått over og visuelt registrert. Dette skjer ved at det foretas observasjon av
synlige strukturer i overflaten, samt at det stikkes med jordbor for å sondere grunnforholdene og
eventuell forekomst av trekull i grunnen. Ved visuell befaring registreres gravhauger/røyser,
rydningsrøyser, steingjerder, fangstgroper, kullgroper, tjæremiler i myr, hulveger, hustufter og
liknende.

Dokumentnr.: 201600373-7
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SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Regional Utvikling - Areal og Miljø

Konklusjon
Det ble ikke funnet noen fredete kulturminner under befaringen.

Oversikts‐ og detaljkart som viser planområdets beliggenhet.

Dokumentnr.: 201600373-7
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Saksnr. 2017/952-9

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
69/17
19.06.2017
Saksbehandler: Kristine Bye

Dispensasjonsbehandling - Oppføring av veranda/takoverbygg over veranda,
hundegård og lekestue - gbnr 83/5 - Dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel

Dokumenter i saken:
1 I
Søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - oppføring
av veranda/takoverbygg over veranda,
hundegård og lekestue - gbnr 83/5 Margit Lovise Solem
2 U Høringsbrev - Oppføring av
veranda/takoverbygg over veranda,
hundegård og lekestue -Dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - gbnr 83/5
3 N Høringsbrev - oppføring av
veranda/takoverbygg over veranda,
hundegård og lekestue - gbnr 83/5 Dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel
4 I
Uttalelse til høringsbrev - dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - gbnr 83/5
5 N Uttalelse skogbruk og vilt - Søknad om
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
- oppføring av veranda/takoverbygg over
veranda, hundegård og lekestue - gbnr
83/5 - Margit Lovise Solem
6 N Landbruksfaglig uttalelse til oppføring av
veranda/takoverbygg over veranda,
hundegård og lekestue - gbnr 83/5 Dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel
7 I
Sametingets uttalelse - Oppføring av
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Margit Lovise Solem

FYLKESMANNEN I SØRTRØNDELAG m.fl.
Kai Børge Amdal m.fl.

Mattilsynet
Kai Børge Amdal

Aril Røttum

Sametinget

8

I

9

S

veranda/takoverbygg på gbnr 83/5 - Midtre
Gauldal kommune
Uttalelse - dispensasjon fra
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
kommuneplanens arealdel - oppføring av
veranda - takoverbygg over veranda hundegård og lekestue - gbnr 83/5
Dispensasjonsbehandling - Oppføring av
veranda/takoverbygg over veranda,
hundegård og lekestue - gbnr 83/5 Dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel

(Vedleggene er markert med fet skrift).
Ingress
Dispensasjonsbehandling for å bygge en veranda/takoverbygg over veranda, hundegård og
lekestue på eiendommen gbnr 83/5.

Saksopplysninger
Bakgrunn
Marit Lovise Solem søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å oppføre
veranda/takoverbygg over veranda, hundegård og lekestue på eiendommen gbnr 83/5. Søknaden
ble mottatt 28.03.2017.
Beliggenhet
Den omsøkte eiendommen ligger i Drågåsetegga sør for Soknedal, vest for E6 og jernbanen.

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

Dagens situasjon/beskrivelse av tiltaket
Tiltakshaver ønsker å rive nåværende veranda på 3x2m og sette opp en ny veranda på 4x7 meter
(der rekkverket har en høyde på 90 cm og med en høyde på 0,5 meter over bakken).

54

Videre ønsker tiltakshaver å forlenge hustaket over verandaen med 4x7 meter og med en
takvinkel på 22 grader.
Det er også ønske om å bygge en hundegård for utendørs opphold av polarhunder. Hundegården
skal ha en lengde på 10 meter, en bredde på 6 meter og en høyde bakkant på 2
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meter og høyde framkant på 3 meter. Framsiden skal bestå av nettingelementer, baksiden er tett
vegg bestående av over/ under bord. Tverrsiden er delvis netting (3,6m) og delvis tett vegg
(1,20m). Taket er 11x6 meter bestående av takplater.
Tilslutt ønsker tiltakshaver å sette opp en lekestue som skal være 2x2 meter.
I dag er tomten bebygd med et våningshus med veranda(som skal rives) og garasje. Nåværende
veranda er ikke omsøkt og den omsøkte hundegården er også allerede bygget.

Figur 2 Situasjonskart over tiltakene.

Planavklaring
Omsøkte tiltak ligger innenfor kommuneplanens arealdel vedtatt 30.04.2010, med følgende
bestemmelser:

Søkers begrunnelse for tiltaket
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har
oppgitt følgende begrunnelse:
‘’Kravet til fasiliteter endrer seg med tida, eksisterende veranda har liten plass til blant annet
hagemøbler og gir liten mulighet til å tilbringe tid der. Den nye verandaen blir av praktiske
grunner bygd over 0,5 meter over bakkenivå. Dette er på grunn av skrå tomt og for at den da blir
i samme plan som verandadør og vi slipper trapp. Ny og større veranda er en oppgradering av
boligen i takt med tiden. Med større veranda brukes og utnyttes området bedre, spesielt med små
barn i huset. Mer bruk av uteområde gir større livsglede.
Et takoverbygg over veranda vil beskytte vegg, vinduer, verandadør og veranda mot vind. Denne
sida av huset er veldig værutsatt. Dette blir en oppgradering av huset for bedre å beskytte det,
men også for å få bedre estetikk. Det vil også gi større mulighet til å tilbringe tid ute uansett vær,
noe som gir økt livskvalitet.
En hundegård som er beregnet for permanent oppstalling av hund utendørs må sikre hunder god
mulighet for bevegelse, mosjon og normal adferd uten unødig frykt og stress. Det skal være
rømningssikkert. Hundene skal ha tilgang til hvert sitt oppholdsrom som er vann og vindtett og
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ha tilgang på skygge i varmt vær. Ved å ha tak over hele hundegården vil hundene tilbringe mer
tid ute i dårlig vær og bevege seg mer, noe som gir bedre dyrevelferd. En tett vegg vil i tillegg til
å skjerme for vær også redusere støy fra hundene.
Lekestuen skal legge til rette for barns lek.’’
Høring/nabovarsel
Søknad om dispensasjon ble sendt på høring med frist 05.05.2017. Følgende har svart innen
tidsfristen:
Lokal skogbruksmyndighet
Ingen merknad.
Lokal landbruksmyndighet
Ingen merknad.
Fylkesmannen i Sør - Trøndelag
Ingen merknad.
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.
Sør – Trøndelag fylkeskommune
Ut i fra de interessene de skal ivareta har de ingen merknader til dispensasjonssøknaden. Så vidt
fylkeskommunen kan se fra kulturminneregisteret, er det ikke registrert automatisk fredede
kulturminner innen området. Selv om dette registeret er noe mangelfullt, vurderer de det til å
være relativ liten risiko for at tiltaket vil komme i konflikt med slike.
Fylkeskommunen minner imidlertid om den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i
kulturminneloven. Dersom en under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig
fredet kulturminne), må en stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen.
Mattilsynet
Mattilsynet har i sin oversikt over vannforsyningssystemer ikke registrert at det finnes privat
vannforsyningssystem eller enkeltvannforsyning i området.
Mattilsynet har ingen merknad.
Sametinget
Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og annet kan vi ikke se at det er fare for at det
omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda, samiske kulturminner. Sametinget har
derfor ingen spesielle merknader til søknaden.
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 1987 nr.50 om kulturminner (kml). §8 annet ledd. Vi forutsetter at dette
pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.
Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda ifølge kml. §4
annet ledd. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. 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
Den omsøkte eiendommen ligger i et område avsatt til LNF – sone 1 det det blant annet ikke
tillates ny eller vesentlig utvidelse av spredt bolig-, ervervs- eller fritidsbebyggelse.
Rådmannen ser at den omsøkte eiendommen er delt inn i to gbnr, 83/5 og 83/19. Det er skrevet i
delingssaken at «I dette tilfelle må det vurderes fradeling, og eventuelt senere sammenføying».
Eiendommene er enda ikke sammenføyd, og Rådmannen mener dette må gjennomføres for å få
en god og oversiktlig planlegging, og unngå små frittliggende eiendommer. Å sammenføye de to
eiendommene må derfor settes som et vilkår ved en eventuell dispensasjon.
Tiltakshaver ønsker å bygge en rekke tiltak på sin eiendom; veranda, takoverbygg på verandaen,
hundegård og lekestue.
På eiendommen er det i dag bygget et våningshus og en garasje. Tiltakshaver ønsker å rive
eksisterende veranda og bygge en ny veranda på 4 x 7 meter. Da tomten allerede er bebygd kan
ikke Rådmannen se at dette tiltaket vil medføre ytterligere konsekvenser for området.
Videre er det ønske om takoverbygg på denne verandaen. Dette skal være en forlengelse av
eksisterende hustak over den ønskede verandaen. Det er i hovedsak verandaen under
takoverbygget som utløser dispensasjonssøknaden, ikke selve takoverbygget. Dette betyr at ved
en eventuell dispensasjon på verandaen vil også føre til at takoverbygget kan tillates.
Takoverbygget skal også ha et mål på 4 x 7 meter.
Det ønskes tilslutt å bygge en hundegård med lengde på 10m, bredde 6 meter, høyde bakkant på
2 meter og høyde fremkant på 3 meter, og en lekestue for barn på 2 x 2 meter. Det er ikke
kommet inn merknader på noen av tiltakene fra de offentlige instansene, og Rådmannen kan
heller ikke se at disse tiltakene skaper problemer i området.
Vurdering av prinsippene etter naturmangfoldloven §8-12:
§8 – Kunnskapen anses som god nok i denne saken.
§9 – Føre – var – prinsippet vurderes som god nok i denne saken.
§10 – Økosystemets tilnærming og samlet belastning vurderes til å ikke bli større.
§11 – Kostnadene og miljøforringelsene skal bæres av tiltakshaver.
§12 – Tiltakshaver er ansvarlig for at miljøforsvarlige teknikker nyttes.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune vedtar å gi dispensasjon for å bygge en veranda på 4 x 7 meter med
takoverbygg på 4 x 7 meter, en hundegård på 10 x 6 meter og en lekestue på 2 x 2 meter på
eiendommen gbnr 83/5.
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Som vilkår settes:
 Eiendommen gbnr 83/5 og 83/19 må sammenføyes til en eiendom med ett gbnr.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at
eiendommen allerede er bebygd og at tiltakene ikke vil medføre ytterligere konsekvenser for
området.
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Saksframlegg

Arkivnr. 142

Saksnr. 2017/690-12

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
70/17
19.06.2017
Saksbehandler: Kristine Bye

Dispensasjonsbehandling - Fradeling av tomt til bolig og tomt til fritidsbolig gbnr 236/17 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

Dokumenter i saken:
1
I
Søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - fradeling
av tomt til bolig og fritidsbolig - gbnr
236/17 - Inger Dagrun Morseth
2
U Høringsbrev - Fradeling av tomt til bolig
og fritidsbolig - gbnr 236/17 Dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel.
3
N Høringsbrev - Fradeling av tomt til bolig
og tomt til fritidsbolig - gbnr 236/17 Dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel.
4
I
Uttalelse til høringsbrev - dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel for fradeling av
tomt - Midtre Gauldal kommune
5
N Uttalelse skogbruk og vilt - Søknad om
dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - fradeling av tomt til bolig og
fritidsbolig - gbnr 236/17 - Inger Dagrun
Morseth
6
I
Uttalelse til høringsbrev - dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel for fradeling av
tomt - Midtre Gauldal kommune
7
I
NVEs vurdering - Dispensasjon Fradeling av tomt til bolig og fritidsformål
- gbnr 236/17
8
N Landbruksfaglig uttalelse til fradeling av
tomt til bolig og tomt til fritidsbolig - gbnr
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Inger Dagrun Morseth

FYLKESMANNEN I SØRTRØNDELAG m.fl.
Kai Børge Amdal m.fl.

Mattilsynet
Kai Amdal

Mattilsynet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Aril Røttum

9

I

10

I

11
12

I
S

13

I

236/17 - Dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel.
Sametingets uttalelse - Fradeling av tomt
på gbnr 236/17 - Midtre Gauldal
kommune
Uttalelse - dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - fradeling av
tomt til bolig og tomt til fritidsbolig Midtre Gauldal 236/17
Tilleggsopplysninger
Dispensasjonsbehandling - Fradeling av
tomt til bolig og tomt til fritidsbolig - gbnr
236/17 - Dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel
Høringssvar - Fradeling av tomt til bolig /
fritidsbolig - dispensasjon - gbnr 236/17

Sametinget
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Edmund Morseth

Statens vegvesen - Region midt

(Vedleggene er markert med fet skrift).
Ingress
Dispensasjonsbehandling for å fradele en tomt til bolig og en tomt til fritidsbolig på eiendommen
gbnr 236/17.

Saksopplysninger
Bakgrunn
Inger Dagrun Morseth søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å fradele en
boligtomt og en fritidstomt på eiendommen gbnr 236/17. Søknaden ble mottatt 03.03.2017.
Beliggenhet
Den omsøkte boligeiendommen ligger ved Almåsbakken, øst for Singsås.

Figur 1 Oversiktskart over deler av Midtre Gauldal kommune. Boligtomten det søkes dispensasjon er vist med rød pil.
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Den omsøkte fritidstomten ligger på Storlivollen, nord for Almås.

Figur 2 Oversiktskart over deler av Midtre Gauldal kommune. Fritidstomten det søkes dispensasjon for er markert med rød pil.

Dagens situasjon/beskrivelse av tiltaket
Tiltakshaver skriver at: ‘’ Jeg skal selge min eiendom, gbnr 239/17 i Midtre Gauldal.
Gårdsbruket har vært bortforpaktet i snart ti år til Kristian Almås som er aktuell kjøper. I den
forbindelse ønsker jeg å fradele tomt til bolig og til fritidsbolig fra eiendommen.
Bygningene på ønsket boligtomt er i følge tiltakshaver tidligere brukt som bolig og kårbolig,
samt til utleie i flere perioder. Boligtomten skal ha et areal på 700m2. Tiltakshaver forteller
videre at. ‘’Når fradeling og oppmåling er gjennomført, kommer jeg til å søke om byggetillatelse
på enebolig for å tilpasse mitt behov.
Fritidsboligen ligger i Storlia, ei drøy mil fra gården. Adkomsten til fritidsboligen er via privat
bomvei frem til opparbeidet parkeringsplass like utenfor bebygd område.’’ Fritidstomten skal ha
et areal på 500m2.

Figur 3 Oversiktskart over ønsket fradelt boligtomt.
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Figur 4 Oversiktskart over ønsket fradelt fritidstomt.

I etterkant av søknaden har tiltakshaver sendt inn en epost med tilleggsopplysninger. Det står det
blant annet at: ‘’Gården skal selges 1.1.18. Vi håper å kunne starte rivningen av eksisterende hus
på tomta som skal fradeles i august, for at det nye huset skal være innflyttingsklart før jul.
Kjøper har forpaktet gården i over 9 år, og ønsker å kjøpe for å drive gården videre. For at dette
skal være mulig økonomisk for han må han få kjøpe gården til en akseptabel pris. Det oppnår vi
ved å fradele kårboligen og fritidseiendommen som vi nå har søkt om. Kårboligen er et
frittstående tun i hjørnet av eiendommen, og ligger ca. 100 meter unna våningshuset og
driftsbygningene. Eiendommen har tinglyst veirett, og har vært brukt som boligeiendom i mange
tiår. Fradelingen medfører ikke at det blir mindre jordbruksareal på eiendommen.
Hytta ligger på ei tomt ca. 0,5 mål, og er registrert som fritidseiendom. Det har ikke vært drevet
seterdrift i området på mer enn 50 år og det blir ingen bruksendring som følge av fradelingen.
Tilsvarende fritidseiendommer i samme område har blitt fradelt for noen år siden, og vi
forventer likebehandling’’.
Planavklaring
Omsøkte tiltak ligger innenfor kommuneplanens arealdel vedtatt 30.04.2010, med følgende
bestemmelser:

Søkers begrunnelse for tiltaket
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har
oppgitt følgende begrunnelse:
‘’Jeg har sterkt ønske om å kunne bo i tilknytting til gården, der jeg er født, oppvokst og har hatt
mitt daglige virke med driften av gården. Ønsket boligtomt er bebygd med boligmasse som ikke
tilfredsstiller dagens krav til bolig.
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Fritidsboligen ligger i Storlia, ei drøy mil fra gården. (…) Gården har ikke drevet seterdrift i
området på mer enn 50 år, og det inngår i den omsøkte tomta. Ved å fradele fritidsboligen kan
jeg få redusert salssummen av gbnr 236/17 så mye at kjøper kan fortsette driften på dagens nivå.
Fradelingen av andre fritidsboliger i dette området er gjennomført tidligere, så jeg håper på
likebehandling i denne saken.’’
Høring/nabovarsel
Søknad om dispensasjon ble sendt på høring med frist 24.04.2017. Følgende har svart innen
tidsfristen:
Lokal skogbruksmyndighet
Tiltaket gjelder fradeling av tomt rundt allerede eksisterende bygninger.
Ingen merknad.
Lokal landbruksmyndighet
Inger Morseth ønsker å selge gårdseiendommen til nabo som har forpaktet eiendommen for
jordbruksproduksjon i mange år. Leietaker har tilgang på egen eiendom som etter hvert kan
sammenføyes med denne eiendommen. Tiltaket vil føre til rasjonalisering av eiendommen og vil
sikre bedre ressursgrunnlag for fortsatt landbruksdrift. Selv om det aksepteres fradeling på
kårbolig, vil eiendommene fortsatt til sammen ha 2 våningshus, som vil sikre bosetting for 2
generasjoner. Aksept på fradeling av seterbua med tomt i Storlia oppfattes som en
landbruksmessig fordel da salgssummen for eiendommen kan reduseres noe. Dette vil sikre
bedre grunnlag for fortsatt drift, og seterbua i Storlia har mindre betydning for kjøperen av
landbrukseiendommen. De fleste husene i Storlia brukes i fritidssammenheng. Landbruk kan
ikke se at fradeling av denne seterbua vil gi vesentlige konsekvenser for landbruksdriften i dette
området.
Landbruk har derfor ingen merknader til fradeling av tomt for bolig og tomt for
seterbu/fritidsbolig.
Det må framlegges kjøpekontrakt på landbrukseiendommen før fradeling kan behandles etter
jordlovens § 12.
Fylkesmannen i Sør - Trøndelag
Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av bebygd eiendom til
bolig og fradeling av eiendom med sæterbygg til fritidsbolig.
Fylkesmannen har ingen merknader til fradelingen av eiendommen bebygd med eldre kårbolig.
Fylkesmannen er generelt av den oppfatning at det vil være uheldig å fradele landbruksbygg for
omdisponering til fritidsbolig. Fylkesmannen påpeker at fritidsboliger bør styres til områder i
kommunen som er avsatt til formålet. Ut over dette har vi ingen merknader til det omsøkte
tiltaket.
Fylkesmannen minner om at eiendommene også etter fradeling vil ha formålet LNF og at alle
tiltak som ikke er i tråd med formålet må omsøkes.
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.
Sør – Trøndelag fylkeskommune
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Ut i fra de interesser de skal ivareta ikke har merknader til omsøkte fradelinger.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Tomt til boligformål:
Omsøkt fradeling av boligtomt berøres ikke av faretema på tilgjengelige kart over naturfare.
Tomt ligger ca kote 325, over marin grense. Ikke potensial for kvikkleire.

En mindre bekk ved adkomst til tomt. Denne vurderes ikke utgjøre fare for bolig. Fradelingen
berører ikke vassdrag. Ikke behov for avklaring mot vannressurslov.
Når det gjelder boliger i området utsatt for radon bør det i byggesak forutsettes bygging iht. råd
og forskrift for håndtering av radon.
Kvartærgeologisk kart NGU:

Kartet viser morene/lokal breelvavsetning ved omsøkt tomt til bolig.
Konklusjon tomt til boligformål: NVE har ikke innvendinger mot fradeling til boligtomt.
Tomt til fritidsformål:
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Omsøkt fradeling av fritidsformål berøres ikke av faretema på tilgjengelige kart over naturfare.
Tomt ligger på ca kote 630, over marin grense. En liten bekk går trolig ved tomt, ses ikke utgjøre
spesiell fare.
Tiltaket ses ikke berøre vassdrag, det ses ikke behov for avklaring mot vannressurslov.
Kvartærgeologisk kart NGU:

Kartet viser moreneavsetninger ved omsøkt tomt fritidsformål.
Konklusjon: NVE har ikke innvendinger mot fradeling tomt til fritidsformål.
Mattilsynet
Mattilsynet har i sin oversikt over vannforsyningssystemer ikke registrert at det finnes privat
vannforsyningssystem eller enkeltvannforsyning i området.
Det går ikke fram av mottatte saksdokumenter om eiendommene har tilgang til tilfredsstillende
drikkevannsforsyning.
For boligtomten vil det være behov for vannforsyning (innlagt vann). I følge
drikkevannsforskriften §5 siste ledd er eier av en enkeltvannforsyning (forsyning til en husstand)
selv ansvarlig for at drikkevannet er helsemessig trygt, klart og uten fremtredende lukt, smak og
farge. Vannforsyning til fritidsbolig kan løses på ulike måter, med krav til kvalitet er de samme.
Mattilsynet viser også til Nasjonale mål for vann og helse (22.mai 2014). I punkt c) nevnes tiltak
for å sikre innbyggerne tilfredsstillende vannforsyning. Ett av tiltakene er å gjøre dette i
forbindelse med kommuneplaner, reguleringsplaner og byggesaksbehandling.
Mattilsynet viser også til plan- og bygningsloven § 27-1 Vannforsyning.
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Ved etablering av avløpsløsning må det sikres at eventuelle utslipp ikke kan forurense
drikkevann, gjelder også om det skulle være eksisterende drikkevannsløsninger i eller i nærheten
av eiendommen.
Det omsøkte tiltaket berører ikke tilsigsområdet/kilde til registrerte vannforsyningssystemer.
Konklusjon: Det bør undersøkes om det eksisterer privat ikke-registrert vannforsyning i området
som kan påvirkes negativt som en følge av at dispensasjonen gis.
Hvis dispensasjonen innvilges må bygningene sikres tilgang til helsemessig trygt drikkevann, og
avløpsløsningene må være slik at de ikke kan forurense drikkevann.
Mattilsynet har ut over det ingen merknad til høringsbrevet.
Statens vegvesen i brev datert 18.05.2017 (etter tidsfristen).
Statens vegvesen er kritisk til dispensasjoner i LNF – områder for fradeling av nye boligtomter.
Det er samfunnsøkonomisk og miljømessig uheldig å tilrettelegge for spredt boligbygging, da
den valgte transportløsningen i all hovedsak vil bli bilbasert. Stortinget samtykker til ratifisering
av Parisavtalen i 2015 og selve avtalen ble vedtatt i Paris samme år. Dette innebærer at
klimagassutslippene må reduseres gjennom redusert bilkjøring.
Statens vegvesen vurderer boligetablering ut fra et langsiktig perspektiv. Vi utelukker ikke at det
på et senere tidspunkt kan bo en barnefamilie i boligen. En fradeling av boligtomt vil
sannsynligvis føre til en økning av fotgjengere og syklister langs og på tvers av vegen, noe som
er trafikksikkerhetsmessig uheldig. Gode og trafikksikre løsninger for myke trafikanter finnes
ikke i området. Disse aspektene må Midtre Gauldal kommune ta stilling til i sin helhetsvurdering
av saken.
På tross av våre faglige betenkeligheter, vil Statens vegvesen ikke ha merknader til fradeling av
eiendom til fritidsbolig.
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
Tiltakshaver ønsker å fradele en tomt til bolig på 700m2 og en tomt til fritidsbolig på 500m2 på
eiendommen gbnr 236/17.
Rådmannen vurderer at tiltakene ikke er forenlig med plan- og bygningsloven § 1-6, og er
dermed i strid med den gjeldende kommuneplan. Fradelingen er innenfor LNF- sone 1 der det
ikke tillates ny
eller vesentlig utvidelse av spredt bolig-, ervervs- eller fritidsbebyggelse, samt andre
søknadspliktige tiltak som f.eks fradeling. LNF- området har som formål å ivareta interessene for
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landbruk, natur og friluftsliv. Dette innebærer at arealbruksformålet skal tillegges vekt på disse
områdene.
Boligtomten
Det ønskes å fradele en boligtomt fra hovedeiedommen som er bebygd med en kårbolig og en
garasje.
En kårbolig er definert som en bolig nr. 2 på den samme eiendommen som hovedbruket. En
kårbolig skal dermed ikke ha en utskilt tomt med et eget gbnr.
Kårboligen på hovedeiendommen er knyttet til LNF- formålet, da en kårbolig er knyttet til
stedbundet næring. Derimot når en boligtomt blir fradelt er den ikke lenger knyttet til
hovedbruket.
Hvis kårboligen blir fradelt fra hovedbruket er det per definisjon ikke en kårbolig, men en
selvstendig og fritt omsettelig eiendom. Dette er Rådmannen i utgangspunktet negativ til.
Den lokale landbruksmyndighet skriver at ‘’ Inger Morseth ønsker å selge gårdseiendommen til
nabo som har forpaktet eiendommen for jordbruksproduksjon i mange år. Tiltaket vil føre til
rasjonalisering av eiendommen og vil sikre bedre ressursgrunnlag for fortsatt landbruksdrift.
Selv om det aksepteres fradeling på kårbolig, vil eiendommene fortsatt til sammen ha 2
våningshus, som vil sikre bosetting for 2 generasjoner’’. Det er tillatt å fradele jordbruksareal til
andre jordbrukseiendommer som trenger arealet i forbindelse med jordbruksproduksjon. Dette
vil skape et bedre ressursgrunnlag for en andre jordbrukseiendommer. Eiendommene har videre
2 våningshus noe som betyr at våningshuset på ønsket fradelt eiendom ikke er avgjørende for
gårdsdriften på eiendommen. Rådmannen er derfor enig med den lokale landbruksmyndigheten
at å fradele boligtomten ikke vil medføre ulemper for landbruksdriften.
De fleste bygningene i området er knyttet til landbruksnæringen. Eiendommen ligger også ca.8,6
km fra Singsås sentrum, noe som medfører at det legges opp til biltransport. Gjennom Statlige
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR)er kommunen
pålagt å bidra til redusere utslipp av klimagasser, og til å gjennomføre energieffektivisering og
omlegging til miljøvennlige energiformer. Det omsøkte tiltaket ligger i et område avsatt til LNF
– formål der det heller ikke eksisterer gang- og sykkelveg. Rådmannen mener dette hverken er
gunstig for SPR eller trafikksikkerheten generelt. Det kan også bli aktuelt med sikringskjøring,
som medfører kostnader for kommunen. Da tomten allerede er bebygd med et våningshus mener
Rådmannen at trafikkforholdene ikke vil endres ytterligere sammenlignet med dagens forhold.
Eiendommen har også veirett.
I 2010 ble kommuneplanens arealdel vedtatt hvor det blant annet ble vurder hvor det ønskes
boligbebyggelse. Rådmannen mener i utgangspunktet der er viktig å følge retningslinjene for den
overordnede planen, og ikke gjennomføre en bit-for-bit utvikling. Likevel er tomten allerede
bebygd og brukes til boligformål. Å tillate et slikt tiltak vil derfor ikke undergrave overordnet
plan i vesentlig grad.
Det framkommer også at eksisterende hus tenkes revet hvis dispensasjonen blir godkjent.
Rådmannen gjør oppmerksom på boligtomten fortsatt er avsatt til LNF formål ved en eventuell
dispensasjon. Dette betyr at alle nye tiltak må omsøkes. Ønskes det oppført en ny bolig på den
fradelte eiendommen må dette omsøkes.
Videre ligger den omsøkte boligtomten i et område med høy utslipp av radon. Radongass anses
som helseskadelig. Tiltak må derfor utføres når radonnivået overskrider 100 Bq/m3.
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Fritidstomt
Tiltakshaver ønsker også å fradele en gammel setervoll til en selvstendig fritidstomt. Også dette
området er i dag avsatt til LNF - sone 1 i kommuneplanens arealdel.
Rådmannen mener i utgangspunktet det er uheldig å fradele eiendommer til fritidsformål i
setervoller og områder avsatt til LNF- sone 1. Slike hyttefelt bør skje i områder avsatt til
fritidsbebyggelse. Rådmannen kan se at den eksisterende bebyggelsen på tomten i dag er fradelt
og registrert som fritidsbolig. Det er også flere fritidsboliger i området. Fritidstomten har også
veirett.
Å fradele denne fritidstomten er en fradeling til endret bruk, da tomten i dag er knyttet til
gårdseiendommen. Likevel vil bruken være den samme, og Rådmannen kan derfor ikke se at en
slik fradeling vil påvirke området negativt. Det foreligger heller ingen negative uttalelser fra den
lokale landbruksmyndighet.
Vurdering av prinsippene i naturmangfoldloven § 8-12:
§ 8 – Kunnskapen anses som god nok i denne saken.
§ 9 – Føre – var – prinsippet vurderes som ikke relevant.
§ 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 kommuneplanens arealdel for fradeling av
boligtomt på 700m2 og en fritidstomt på 500m2 på eiendommen gbnr 236/17.
Som vilkår settes:
 Det må framlegges kjøpekontrakt på landbrukseiendommen før fradeling kan behandles
etter jordlovens § 12.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at tiltakene
ikke setter overordnet plan vesentlig til side.
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Saksframlegg

Arkivnr.

Saksnr. 2017/1817-1

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
71/17
19.06.2017
Saksbehandler: Ola Hage

Delegerte saker NPM 2017 - januar, februar, mars, april og mai

Dokumenter i saken:
1 S Delegerte saker NPM 2017 - januar, februar, mars, april og mai
Vedlegg
1 Delegerte vedtak fra januar til og med mai 2017

Ingress
Saken omhandler en orientering om delegerte vedtak fattet på vegne av NPM-utvalget i januar,
februar, mars, april og mai 2017.
Saksopplysninger
Delegerte saker vedtatt i januar, februar, mars, april og mai ligger vedlagt.
Rådmannens innstilling
Delegerte saker som fremlagt i møte tas til orientering.

82

Delegerte vedtak
ePhorte ®
Seleksjon:

Utvalg: 31 - Delegerte saker - Næring, plan og miljø, Journaldato: 01.01.2017 - 31.05.2017

Rapport generert:

01.06.2017

Utvalg

Løpenr

Saksnr

Type

Dato

Tittel

Status Saksbehandler

91/16

DS

24.04.2017 Søknad om tillatelse til tiltak - rehabilitering eldre pipe til våningshus på eiendommen gbnr 170/5 i
Budalen.
Tiltakshaver: Sigmund Storlimo

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

6014/2016

DNPM

11427/2016 227/16

DS

21.02.2017 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 80/6 - Ola Arnfinn Ertshus

J

Aril Røttum

DNPM

12925/2016 250/16

DS

17.03.2017 Delingsbehandling - fradeling av festegrunn - gbnr 169/1

J

Ola Hage

DNPM

17062/2016 359/16

DS

05.01.2017 Søknad om tillatelse til tiltak - påbygg kontor/lagerbygg på eiendommen gbnr 45/296 på Støren
Tiltakshaver: Børset & Bjerkset Entreprenør AS

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

17915/2016 369/16

DS

19.01.2017 Søknad om rammetillatelse - oppføring en 4-mannsbolig og en 6-mannsbolig i delfelt BKS1 i Nyheim
boligfelt, på eiendommen gbnr 230/24 på Singsås.
Tiltakshaver: BOAS Utvikling AS

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

18/2017

1/17

DS

02.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Terje Krogstad

J

Aril Røttum

DNPM

20/2017

2/17

DS

02.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - 2016/2017

J

Aril Røttum

DNPM

21/2017

3/17

DS

02.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Geir Løvoll

J

Aril Røttum

DNPM

28/2017

4/17

DS

02.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Oddbjørn Lein

J

Aril Røttum

DNPM

30/2017

5/17

DS

02.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Arnstein Løvø

J

Aril Røttum

DNPM

35/2017

6/17

DS

02.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Liv Lervik

J

Aril Røttum

DNPM

38/2017

7/17

DS

02.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jon Egil Lyngen

J

Aril Røttum

DNPM

58/2017

8/17

DS

02.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Jan Asbj. Moe

J

Aril Røttum

DNPM

62/2017

9/17

DS

02.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Olav Steigedal Moe

J

Aril Røttum

DNPM

63/2017

10/17

DS

02.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Bernt Midthjell

J

Aril Røttum

DNPM

64/2017

11/17

DS

02.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Anne Hakvåg

J

Aril Røttum

DNPM

66/2017

12/17

DS

03.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Per Sigmund Nordløkken

J

Aril Røttum

DNPM

67/2017

13/17

DS

03.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Atle Nordhaug

J

Aril Røttum

DNPM

170/2017

14/17

DS

05.01.2017 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 116/1 - Bård Gunnar Røe

J

Aril Røttum

DNPM

176/2017

15/17

DS

05.01.2017 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig, anneks og uthus på eiendommen gbnr
408/1/50 i Nognillosen hyttefelt.
Tiltakshavere: Karina Evenås og Mads Digre

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

215/2017

16/17

DS

04.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ivar Onsøien

J

Aril Røttum

DNPM

217/2017

17/17

DS

04.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jan Ottar Løkken

J

Aril Røttum

Side:

1

19
av
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DNPM

219/2017

18/17

DS

04.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ivar Presthus

J

Aril Røttum

DNPM

220/2017

19/17

DS

04.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Bjørn Idar Vinsnesbakk

J

Aril Røttum

DNPM

221/2017

20/17

DS

04.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Stig Erik Pedersen

J

Aril Røttum

DNPM

224/2017

21/17

DS

04.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Joar Gynnild

J

Kai Børge Amdal

DNPM

226/2017

22/17

DS

04.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Asbjørn Olav Langrød

J

Kai Børge Amdal

DNPM

227/2017

23/17

DS

04.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Astrid Petterteig

J

Aril Røttum

DNPM

231/2017

24/17

DS

04.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Odd Bjerkset

J

Aril Røttum

DNPM

234/2017

25/17

DS

04.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Bodil Reppe

J

Aril Røttum

DNPM

235/2017

26/17

DS

04.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Leif Magne Hegseth

J

Aril Røttum

DNPM

237/2017

27/17

DS

04.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Tor K. Røttum

J

Aril Røttum

DNPM

239/2017

28/17

DS

04.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Arnulf Eggen

J

Aril Røttum

DNPM

242/2017

29/17

DS

04.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Terje Rise

J

Aril Røttum

DNPM

245/2017

30/17

DS

04.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Magne Forseth

R

Aril Røttum

DNPM

248/2017

31/17

DS

04.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Aage Solberg

J

Aril Røttum

DNPM

250/2017

32/17

DS

04.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Erik Rostad

J

Aril Røttum

DNPM

264/2017

33/17

DS

04.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Terje Røst

J

Aril Røttum

DNPM

269/2017

34/17

DS

05.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Per Jan Reiten

J

Aril Røttum

DNPM

274/2017

35/17

DS

05.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Trond Gisle Solberg

J

Aril Røttum

DNPM

277/2017

36/17

DS

05.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Frank Eidstumo

J

Aril Røttum

DNPM

278/2017

37/17

DS

05.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ivar Skarhaug

J

Aril Røttum

DNPM

279/2017

38/17

DS

05.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Eivind Solberg

J

Aril Røttum

DNPM

280/2017

39/17

DS

05.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Asgeir V. Skogås

J

Aril Røttum

DNPM

281/2017

40/17

DS

05.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Marie Solberg

J

Aril Røttum

DNPM

282/2017

41/17

DS

05.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Håvard Sætermo

J

Aril Røttum

DNPM

284/2017

42/17

DS

05.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Geir - Tore Stensvik

J

Aril Røttum

DNPM

298/2017

43/17

DS

05.01.2017 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 230/35 - Jan Ivar Knutsen

J

Aril Røttum

DNPM

338/2017

44/17

DS

05.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - John Magne Solem

J

Aril Røttum

DNPM

341/2017

45/17

DS

05.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jon B. Grytdal

J

Aril Røttum

DNPM

356/2017

46/17

DS

05.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Lars K. Skogstad

J

Aril Røttum

DNPM

359/2017

47/17

DS

05.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Bård Stensås

J

Aril Røttum

Side:

2

19
av
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DNPM

364/2017

48/17

DS

05.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Hallgeir Sørløkken

J

Aril Røttum

DNPM

366/2017

49/17

DS

05.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Olaug K. Sæther

J

Aril Røttum

DNPM

374/2017

50/17

DS

05.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Knut Berg

J

Aril Røttum

DNPM

376/2017

51/17

DS

05.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Kent Roger Stenbro

J

Aril Røttum

DNPM

391/2017

52/17

DS

06.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Leif Lehn

J

Kai Børge Amdal

DNPM

392/2017

53/17

DS

06.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jorun Garli

J

Kai Børge Amdal

DNPM

393/2017

54/17

DS

06.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Knut Skårvold

J

Kai Børge Amdal

DNPM

394/2017

55/17

DS

06.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Idar Terje Belsvik

J

Kai Børge Amdal

DNPM

395/2017

56/17

DS

06.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Idar Hanshus

J

Kai Børge Amdal

DNPM

396/2017

57/17

DS

06.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Gunn Laila Buskland

J

Kai Børge Amdal

DNPM

402/2017

58/17

DS

06.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Kasper Slettan

J

Aril Røttum

DNPM

403/2017

59/17

DS

06.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Roger Skjelbakken

J

Aril Røttum

DNPM

407/2017

60/17

DS

06.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Gunnar Servold

J

Aril Røttum

DNPM

408/2017

61/17

DS

06.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Kjellrun Haugen

J

Aril Røttum

DNPM

414/2017

62/17

DS

06.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Per Ivar Thoresen

J

Aril Røttum

DNPM

416/2017

63/17

DS

06.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jan Morten Torve

J

Aril Røttum

DNPM

417/2017

64/17

DS

06.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Roger Thorsø

J

Aril Røttum

DNPM

426/2017

65/17

DS

06.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Ole Johan Hov

J

Aril Røttum

DNPM

433/2017

66/17

DS

06.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Arve Aune

J

Aril Røttum

DNPM

434/2017

67/17

DS

09.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Hans Aas

J

Aril Røttum

DNPM

450/2017

68/17

DS

09.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ola Loyd Bergsrønning

J

Kai Børge Amdal

DNPM

452/2017

69/17

DS

09.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Torbjørn Dybdalsbakk

J

Kai Børge Amdal

DNPM

473/2017

70/17

DS

09.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Terje Lund

J

Aril Røttum

DNPM

474/2017

71/17

DS

09.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Bergsvein Wang

J

Aril Røttum

DNPM

476/2017

72/17

DS

09.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Thomas Vårhus

J

Aril Røttum

DNPM

477/2017

73/17

DS

09.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Stein Winge

J

Aril Røttum

DNPM

411/2017

74/17

DS

06.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Ingrid Hanssen

J

Aril Røttum

DNPM

486/2017

75/17

DS

10.01.2017 Søknad om tillatelse til tiltak - rehabilitering pipe til våningshus på eiendommen gbnr 42/3 på Støren
Tiltakshaver: Elin Kvam Lien

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

490/2017

76/17

DS

10.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Arne Winsnes

J

Aril Røttum

Side:

3

19
av

85

Utvalg

Løpenr

Saksnr

Type

Dato

Tittel

Status Saksbehandler

DNPM

492/2017

77/17

DS

10.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Roar Skårvold

J

Aril Røttum

DNPM

494/2017

78/17

DS

10.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Tor Johnsen

J

Aril Røttum

DNPM

499/2017

79/17

DS

10.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Gudmund Vagnildhaug

J

Aril Røttum

DNPM

506/2017

80/17

DS

10.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Siri Moen

J

Aril Røttum

DNPM

514/2017

81/17

DS

10.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Kåre Einmo

J

Aril Røttum

DNPM

541/2017

82/17

DS

10.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Knut Lillebordal

J

Aril Røttum

DNPM

544/2017

83/17

DS

10.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Lars Jørgen Aarhaug

J

Aril Røttum

DNPM

510/2017

84/17

DS

10.01.2017 Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Matz Digre

J

Aril Røttum

DNPM

558/2017

85/17

DS

10.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Trygve Olav Belsvik

J

Aril Røttum

DNPM

559/2017

86/17

DS

10.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Morten Langlete

J

Aril Røttum

DNPM

560/2017

87/17

DS

10.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Magnar Idar Kant

J

Aril Røttum

DNPM

538/2017

88/17

DS

12.01.2017 Søknad om utslippstillatelse for sanitærvann fra boligbebyggeles på Nyheim boligfelt, eiendommen
gbnr 230/24 på Singsås.
Tiltakshaver: Boas Utvikling AS

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

561/2017

89/17

DS

10.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Lars Gunnar Lenes

J

Aril Røttum

DNPM

562/2017

90/17

DS

10.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Roar Overland

J

Aril Røttum

DNPM

564/2017

91/17

DS

11.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Arild Dahl

J

Aril Røttum

DNPM

568/2017

92/17

DS

11.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Birger M. Lykke

J

Aril Røttum

DNPM

671/2017

93/17

DS

12.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Eivind Bjerkset

J

Aril Røttum

DNPM

672/2017

94/17

DS

12.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Kari Anne Endal

J

Aril Røttum

DNPM

687/2017

95/17

DS

12.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Marit K. Johnsen

J

Aril Røttum

DNPM

689/2017

96/17

DS

12.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Runar Langmo

J

Aril Røttum

DNPM

691/2017

97/17

DS

12.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Sigmund Aunøien

J

Aril Røttum

DNPM

693/2017

98/17

DS

23.01.2017 Delingsbehandling/jordlovsbehandling - fradeling av tilleggsareal til fritidseiendommen gbnr 24/5 gbnr 24/1

J

Ola Hage

DNPM

694/2017

99/17

DS

12.01.2017 Delingsbehandling/jordlovsbehandling - fradeling av grunneiendom - gbnr 101/2

J

Ola Hage

DNPM

720/2017

100/17

DS

16.01.2017 Delingsbehandling - fradeling av grunneiendom/endring av eksisterende tomter - gbnr 3/289 og
3/290

J

Ola Hage

DNPM

739/2017

101/17

DS

16.01.2017 Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbfnr 400/1/11

J

Ola Hage

DNPM

755/2017

102/17

DS

12.01.2017 Søknad om utslippstillatelse og igangsettingstillatelse for sanitærvann fra bolig på eiendommen gbnr
45/58 på Støren.
Tiltakshaver: Mats Aune Bjørnbeth

J

Odd Wilhelmsen

Side:

4

19
av

86

Utvalg

Løpenr

Saksnr

Type

Dato

Tittel

Status Saksbehandler

DNPM

792/2017

103/17

DS

16.01.2017 Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak - flytting av pipe/oppsett av stålpipe - gbnr 85/3

J

Ola Hage

DNPM

920/2017

104/17

DS

17.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Sverre Wolden

J

Aril Røttum

DNPM

921/2017

105/17

DS

17.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - John Jarle Gorseth

J

Aril Røttum

DNPM

923/2017

106/17

DS

17.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ole Lysevold

J

Aril Røttum

DNPM

971/2017

107/17

DS

17.01.2017 Vedtak - Melding om hogst i vernskog - gbnr 149/2 - Karina Berge Moen og Ole Magne Kant

J

Kai Børge Amdal

DNPM

975/2017

108/17

DS

23.02.2017 Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak - bolig og garasje - gbnr 127/15

J

Ola Hage

DNPM

1052/2017

109/17

DS

18.01.2017 Søknad om tillatelse til tiltak - riving sefrakregistrert våningshus på eiendommen gbnr 130/4 i
Soknedal.
Tiltakshaver: John Idar Aasenhus

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

1108/2017

110/17

DS

18.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Joar Endalsvoll

J

Aril Røttum

DNPM

1111/2017

111/17

DS

18.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Øyvind Borthen

J

Aril Røttum

DNPM

1114/2017

112/17

DS

18.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ståle Gjersvold

J

Aril Røttum

DNPM

1115/2017

113/17

DS

18.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Thor Gunnar Buan

J

Aril Røttum

DNPM

1118/2017

114/17

DS

18.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Gerrit Andre Pallin-Lorier

J

Aril Røttum

DNPM

1181/2017

115/17

DS

19.01.2017 Delingsbehandling - fradeling av boligtomt til egen grunneiendom - gbnr 95/1

J

Ola Hage

DNPM

1197/2017

116/17

DS

19.01.2017 Delingsbehandling/jordlovsbehandling - fradelig av festegrunn til egen grunneiendom - gbnr 13/1

J

Ola Hage

DNPM

1220/2017

117/17

DS

19.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Knut Storrø

J

Aril Røttum

DNPM

1223/2017

118/17

DS

19.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Per Granmo

J

Aril Røttum

DNPM

1226/2017

119/17

DS

19.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ola Refseth

J

Aril Røttum

DNPM

1228/2017

120/17

DS

19.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Svenn Erik Grøtan

J

Aril Røttum

DNPM

1235/2017

121/17

DS

23.01.2017 Byggesaksbehandling - tiltak uten ansvarsrett - redskapshus - gbnr 44/16
Tiltakshaver: Roar Myhren Skårvold

J

Ola Hage

DNPM

1269/2017

122/17

DS

23.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Arve Kvernemo

J

Kai Børge Amdal

DNPM

1271/2017

123/17

DS

23.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Endre Rise

J

Kai Børge Amdal

DNPM

1272/2017

124/17

DS

23.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Elin Ravnås

J

Kai Børge Amdal

DNPM

1273/2017

125/17

DS

23.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jens Steinar Lenes

J

Kai Børge Amdal

DNPM

1275/2017

126/17

DS

23.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jan G Granøien

J

Kai Børge Amdal

DNPM

1287/2017

127/17

DS

23.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Eivind Tilseth

J

Aril Røttum

DNPM

1298/2017

128/17

DS

23.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Robert Børø

J

Kai Børge Amdal

DNPM

1299/2017

129/17

DS

23.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jens Ingvar Dragset

J

Aril Røttum

DNPM

1300/2017

130/17

DS

23.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Anders Endal

J

Kai Børge Amdal

Side:

5

19
av

87

Utvalg

Løpenr

Saksnr

Type

Dato

Tittel

Status Saksbehandler

DNPM

1302/2017

131/17

DS

23.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Mads Lysevold

J

Kai Børge Amdal

DNPM

1303/2017

132/17

DS

23.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Anders Granmo

J

Kai Børge Amdal

DNPM

1309/2017

133/17

DS

24.01.2017 Delingsbehandling - fradeling av grunneiendom - gbnr 45/42

J

Ola Hage

DNPM

1363/2017

134/17

DS

25.01.2017 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring enebolig og frittstående garasje på eiendommen gbnr 118/9 i
Soknedal.
Tiltakshaver: Stian Fløttum

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

1452/2017

135/17

DS

25.01.2017 Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak - anneks og uthus - gbnr 408/1/53
Tiltakshaver: Beate Aunøien Aune

J

Ola Hage

DNPM

1496/2017

136/17

DS

25.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - John Inge Rogstad

J

Aril Røttum

DNPM

1497/2017

137/17

DS

25.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ronny Pedersen

J

Aril Røttum

DNPM

1506/2017

138/17

DS

26.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Trond Lillerønning

J

Aril Røttum

DNPM

1508/2017

139/17

DS

26.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - John Idar Aasenhus

J

Aril Røttum

DNPM

1516/2017

140/17

DS

26.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Harald Fossum

J

Aril Røttum

DNPM

1521/2017

141/17

DS

26.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Bjørn Kotsbakk

J

Aril Røttum

DNPM

1523/2017

142/17

DS

26.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Per Inge Singsås

J

Aril Røttum

DNPM

1528/2017

143/17

DS

26.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Marit Endal

J

Aril Røttum

DNPM

1531/2017

144/17

DS

26.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Ingvar Digre

J

Aril Røttum

DNPM

1532/2017

145/17

DS

26.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jon Ivar Hage

J

Aril Røttum

DNPM

1547/2017

146/17

DS

26.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jan Ivar Knutsen

J

Aril Røttum

DNPM

1554/2017

147/17

DS

26.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Odd Egil Gaustad

J

Aril Røttum

DNPM

1558/2017

148/17

DS

26.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Axel T. Sanderud

J

Aril Røttum

DNPM

1563/2017

149/17

DS

26.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Gerd Jorun Lenes

J

Aril Røttum

DNPM

1575/2017

150/17

DS

27.01.2017 Søknad om tillatelse til tiltak - nærmiljøanlegg (ballbinge) på eksisterende grusbane v/Singsås skole,
eiendommen gbnr 2707 og 16
Tiltakshaver: Midtre Gauldal kommune

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

1597/2017

151/17

DS

26.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Asbjørn Indset

J

Signe Lise Skjerdal

DNPM

1601/2017

152/17

DS

26.01.2017 Vedtak -Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Leidulv Enlid

J

Signe Lise Skjerdal

DNPM

1608/2017

153/17

DS

26.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Per Erik Hofstad

J

Signe Lise Skjerdal

DNPM

1616/2017

154/17

DS

26.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Bjarne Kristian Sveås

J

Aril Røttum

DNPM

1617/2017

155/17

DS

26.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Bjørn Vongraven

J

Aril Røttum

DNPM

1618/2017

156/17

DS

26.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - John Magne Berg

J

Aril Røttum

DNPM

1619/2017

157/17

DS

26.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ola Langrød

J

Aril Røttum

Side:

6

19
av

88

Utvalg

Løpenr

Saksnr

Type

Dato

Tittel

Status Saksbehandler

DNPM

1620/2017

158/17

DS

26.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Bjørn Ingar Dragåshaug

J

Aril Røttum

DNPM

1621/2017

159/17

DS

26.01.2017 Vedtak - Avslag på søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Stein Ørjan Taksgård

J

Aril Røttum

DNPM

1623/2017

160/17

DS

26.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Sverre Almås

J

Aril Røttum

DNPM

1624/2017

161/17

DS

26.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Kjell G. Knutsen

J

Aril Røttum

DNPM

1625/2017

162/17

DS

26.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Arve Moen

J

Aril Røttum

DNPM

1626/2017

163/17

DS

26.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ola Rostad

J

Aril Røttum

DNPM

1627/2017

164/17

DS

26.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Hermann Aune

J

Aril Røttum

DNPM

1641/2017

165/17

DS

26.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Sture Grindflaten

J

Signe Lise Skjerdal

DNPM

1642/2017

166/17

DS

27.01.2017 Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 4/1

J

Ola Hage

DNPM

1644/2017

167/17

DS

26.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jostein Solem

J

Aril Røttum

DNPM

1651/2017

168/17

DS

26.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jan Lasse Aase

J

Aril Røttum

DNPM

1655/2017

169/17

DS

27.01.2017 Søknad om utslippstillatelse og igangsettingstillatelse for sanitærvann fra fritidsbolig på eiendommen
gbnr 265/17 i Forbygda.
Tiltakshaver: Kjell Brujordet

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

1681/2017

170/17

DS

27.01.2017 Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 45/315

J

Ola Hage

DNPM

1687/2017

171/17

DS

27.01.2017 Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 132/4

J

Ola Hage

DNPM

1689/2017

172/17

DS

27.01.2017 Vedtak - Melding om hogst i vernskog - gbnr 227/2 - Trond Kirkvold

J

Kai Børge Amdal

DNPM

1711/2017

173/17

DS

31.01.2017 Søknad om tillatelse til tiltak - riving eldre våningshus på eiendommen gbnr 283/12 i Busetgrenda.
Tiltakshaver: Ottar Rønningsgrind

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

1714/2017

174/17

DS

30.01.2017 Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 223/13

J

Ola Hage

DNPM

1724/2017

175/17

DS

17.02.2017 Søknad om tillatelse til tiltak - bruksendring fra en til to bruksenheter for boligbygg på eiendommen
gbnr 45/91 på Støren.
Tiltakshaver: Knut Ivar Solberg

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

1773/2017

176/17

DS

31.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Øystein Løvli

J

Aril Røttum

DNPM

1775/2017

177/17

DS

31.01.2017 Vedtak - Motorferdsel i utmark/dispensasjoner til Mattisbua - Olav Svardal

J

Aril Røttum

DNPM

1791/2017

178/17

DS

31.01.2017 Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 45/103

J

Ola Hage

DNPM

1792/2017

179/17

DS

31.01.2017 Vedtak - Motorferdsel i utmark/dispensasjon til Blåolbua - Ivar Enlid

J

Aril Røttum

DNPM

1710/2017

180/17

DS

30.01.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Torbjørn Mæhla

J

Kai Børge Amdal

DNPM

1869/2017

181/17

DS

02.02.2017 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring kårbolig på eiendommen gbnr 50/1 på Nerøyen.
tiltakshavere: Eivind og Synnøve Dragset

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

1911/2017

182/17

DS

02.02.2017 Vedtak - Melding om hogst i vernskog - gbnr 197/3 - Olav Svardal

J

Kai Børge Amdal

DNPM

1913/2017

183/17

DS

02.02.2017 Vedtak - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 56/1 - Henrik Aas

J

Aril Røttum

Side:

7

19
av

89

Utvalg

Løpenr

Saksnr

Type

Dato

Tittel

Status Saksbehandler

DNPM

1945/2017

184/17

DS

02.02.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Geir Heglund

J

Aril Røttum

DNPM

1996/2017

185/17

DS

02.02.2017 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg hytte på eiendommen gbnr 53/39 i Soknedal.
Tiltakshaver: Tor Helge Snøan

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

2024/2017

186/17

DS

02.02.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - John Erik Fyhn-Pallin

J

Kai Børge Amdal

DNPM

2027/2017

187/17

DS

06.02.2017 Vedtak - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 230/2 - Bjørn Granøien

J

Aril Røttum

DNPM

2033/2017

188/17

DS

06.02.2017 Søknad om tillatelse til tiltak - riving eldre våningshus, samt oppføring våningshus og garasje på
eiendommen gbnr 150/1 i Soknedal.
Tiltakshaver: Joar Flatås

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

2051/2017

189/17

DS

02.02.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ola Loyd Bergsrønning

J

Aril Røttum

DNPM

2115/2017

190/17

DS

03.02.2017 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ingvald Digre

J

Signe Lise Skjerdal

DNPM

2261/2017

191/17

DS

10.02.2017 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg veranda til bolig på eiendommen gbnr 47/53 på
Støren.
Tiltakshaver: Anne Kristine Aunebakk

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

2311/2017

192/17

DS

10.02.2017 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg hytte på eiendommen gbnr 155/7 i Soknedal

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

2358/2017

193/17

DS

08.02.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Bjørn Roger Tangstad

J

Kai Børge Amdal

DNPM

2359/2017

194/17

DS

10.02.2017 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg bolig på eiendommen gbnr 257/5 på Singsås.
Tiltakshaver: Egil Engesmo

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

2361/2017

195/17

DS

08.02.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Kjell Aune

J

Kai Børge Amdal

DNPM

2423/2017

196/17

DS

08.02.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Håvard Rognes

J

Kai Børge Amdal

DNPM

2434/2017

197/17

DS

08.02.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jon Arne Vinsnesbakk

J

Kai Børge Amdal

DNPM

2438/2017

198/17

DS

09.02.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Geir Ove Solem

J

Kai Børge Amdal

DNPM

2512/2017

199/17

DS

09.02.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ments Grytdal gbnr 122/17

J

Signe Lise Skjerdal

DNPM

2519/2017

200/17

DS

09.02.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Svend Inge Malum gbnr 263/48

J

Signe Lise Skjerdal

DNPM

2557/2017

201/17

DS

09.02.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ingebrigt Tormod Huus, gbnr 215/1

J

Signe Lise Skjerdal

DNPM

2564/2017

202/17

DS

13.02.2017 Søknad om tillatelse til tiltak - gårdsveg til eiendommen gbnr 118/9 i Soknedal.
Tiltakshaver: Stian Fløttum

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

2587/2017

203/17

DS

09.02.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Arvid Grytdal - 274/7

J

Aril Røttum

DNPM

2718/2017

204/17

DS

13.02.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jarle Aarhaug

J

Kai Børge Amdal

DNPM

2794/2017

205/17

DS

17.02.2017 Søknad om tillatelse til tiltak - riving eksisterende/oppføring ny seterbu på eiendommen gbnr 238/2
på Dragåsvollen.
Tiltakshaver: Øystein Dybdalsbakk

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

2896/2017

206/17

DS

16.02.2017 Vedtak - Melding om hogst i vernskog - gbnr 282/7 - Kristin Buseth Malum

J

Kai Børge Amdal

DNPM

2945/2017

207/17

DS

15.02.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Edvin Fløttum, 113/8

J

Kai Børge Amdal

DNPM

2892/2017

208/17

DS

16.02.2017 Delingsbehandling/jordlovsbehandling - fradeling av grunneiendom - gbnr 107/1

J

Ola Hage

Side:

8

19
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Utvalg

Løpenr

Saksnr
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Dato
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DNPM

3122/2017

209/17

DS

17.02.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Sivert Tellugen 290/10

J

Aril Røttum

DNPM

3159/2017

210/17

DS

17.02.2017 Søknad om tillatelse til tiltak - riving hytte på eiendommen gbnr 123/8 i Soknedal.
Tiltakshaver: Arild Solberg

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

3166/2017

211/17

DS

17.02.2017 Vedtak - Melding om hogst i vernskog - gbnr 108/1 - Randi Elisabeth Holm

J

Kai Børge Amdal

DNPM

3177/2017

212/17

DS

17.02.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Odd Ivar Rønningsgrind 283/25

J

Aril Røttum

DNPM

3181/2017

213/17

DS

17.02.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Per Forsetlund 299/4

J

Aril Røttum

DNPM

3201/2017

214/17

DS

17.02.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Nils Petter Rogneslien

J

Kai Børge Amdal

DNPM

3202/2017

215/17

DS

20.02.2017 Vedtak - Søknad om bygging av landbruksveg - gbnr 47/124 - Stein Roar Løvås

J

Kai Børge Amdal

DNPM

3242/2017

216/17

DS

20.02.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Erik T. Løhre 265/5

J

Aril Røttum

DNPM

3243/2017

217/17

DS

20.02.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Ståle Strand 215/1/3

J

Aril Røttum

DNPM

3244/2017

218/17

DS

20.02.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Tor Odd Bones 5/1

J

Aril Røttum

DNPM

3245/2017

219/17

DS

20.02.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Frode Aashaug 74/3

J

Aril Røttum

DNPM

3246/2017

220/17

DS

20.02.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Sturla Mosand 408/1/9

J

Aril Røttum

DNPM

3247/2017

221/17

DS

20.02.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Solfrid Iversen 5/20

J

Aril Røttum

DNPM

3248/2017

222/17

DS

20.02.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Kjell Even Øyen 269/18

J

Aril Røttum

DNPM

3249/2017

223/17

DS

20.02.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Erling O. Gorseth 163/1

J

Aril Røttum

DNPM

3250/2017

224/17

DS

20.02.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Henry K. Solem

J

Aril Røttum

DNPM

3251/2017

225/17

DS

20.02.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Roger Johansen

J

Aril Røttum

DNPM

3252/2017

226/17

DS

20.02.2017 Vedtak - øknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Harald Martinsen 214/3/9

J

Aril Røttum

DNPM

3253/2017

227/17

DS

20.02.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jan A. Skimmeli

J

Aril Røttum

DNPM

3254/2017

228/17

DS

20.02.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Kjell Sand 400/1/64

J

Aril Røttum

DNPM

3255/2017

229/17

DS

20.02.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Arnfinn Kleven 408/1/14

J

Aril Røttum

DNPM

3256/2017

230/17

DS

20.02.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Anders Lodgaard 68/4

J

Aril Røttum

DNPM

3257/2017

231/17

DS

20.02.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Knut Rostad 11/13

J

Aril Røttum

DNPM

3278/2017

232/17

DS

21.02.2017 Delingsbehandling/jordlovsbehandling - fradeling/oppmåling av festegrunn - Endal statsalmenning gbnr 401/1

J

Ola Hage

DNPM

3289/2017

233/17

DS

21.02.2017 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring fritidsbolig på eiendommen gbnr 177/30 i Gammelvollia
hyttefelt.
Tiltakshaver: Anita og Ketil Danielsen

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

3317/2017

234/17

DS

20.02.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Stig Lilleøkdal 150/2

J

Aril Røttum

DNPM

3320/2017

235/17

DS

20.02.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Per Kåre Lyngen 20/14

J

Aril Røttum

Side:

9

19
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DNPM

3327/2017

236/17

DS

21.02.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Olav Sand 400/1/3

J

Aril Røttum

DNPM

3346/2017

237/17

DS

21.02.2017 Vedtak - Forollhogna nasjonalpark - motorferdsel i utmark/dispensasjoner fra verneforskriften - Tore
Svardal

J

Aril Røttum

DNPM

3360/2017

238/17

DS

21.02.2017 Søknad om utslippstillatelse (og igangsettingstillatelse) for sanitærvann fra fritidsbolig på
eiendommen gbnr 22/22 på Rognes.
Tiltakshaver: Ove Aunøien

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

3363/2017

239/17

DS

21.02.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Even P. Bjerkset

J

Aril Røttum

DNPM

3364/2017

240/17

DS

21.02.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Rune Rogstad 39/27

J

Aril Røttum

DNPM

3367/2017

241/17

DS

21.02.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Anders Rogstad 38/3

J

Aril Røttum

DNPM

3368/2017

242/17

DS

21.02.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Dag Øyen 269/19

J

Aril Røttum

DNPM

3369/2017

243/17

DS

21.02.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Egil Engesmo 259/5

J

Aril Røttum

DNPM

3398/2017

244/17

DS

21.02.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jarle Rognes

J

Kai Børge Amdal

DNPM

3401/2017

245/17

DS

21.02.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Møyfrid Irene Hanshus

J

Kai Børge Amdal

DNPM

3410/2017

246/17

DS

22.02.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Even G. Anderssen

J

Aril Røttum

DNPM

3412/2017

247/17

DS

22.02.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Idar Moen 179/2

J

Aril Røttum

DNPM

3434/2017

248/17

DS

22.02.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Kjell Arve Refseth

J

Kai Børge Amdal

DNPM

3435/2017

249/17

DS

23.02.2017 Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak - tilbygg bolig - gbnr 169/19
Tiltakshaver: Magnar Løkkesmo

J

Ola Hage

DNPM

3456/2017

250/17

DS

23.02.2017 Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak - tilbygg til garasje for næringsbruk - gbnr 130/56
Tiltakshaver: Jardar Helland

J

Ola Hage

DNPM

3492/2017

251/17

DS

24.02.2017 Vedtak - vedrørende søknad om gebyrnedsettelse - oppmåling av eiendommen gbnr 215/1

J

Ola Hage

DNPM

3496/2017

252/17

DS

23.02.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ingmund Bjerkenås 131/16

J

Aril Røttum

DNPM

3537/2017

254/17

DS

27.02.2017 Byggesaksbehandling - tiltak uten ansvarsrett - flyttbar salgsbod - gbnr 45/275
Tiltakshaver: Ståle Stenbro

J

Ola Hage

DNPM

3539/2017

255/17

DS

24.02.2017 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Hallgeir Røttum og Frode Jensen

J

Signe Lise Skjerdal

DNPM

3559/2017

256/17

DS

24.02.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Egil Magne Bjerke Knutsen

J

Aril Røttum

DNPM

3562/2017

257/17

DS

24.02.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - John Steinar Vagnild 96/11

J

Aril Røttum

DNPM

3789/2017

258/17

DS

01.03.2017 Vedtak - Forollhogna nasjonalpark - motorferdsel i utmark/dispensasjoner fra verneforskriften - Odd
Stein Aas

J

Signe Lise Skjerdal

DNPM

3899/2017

259/17

DS

02.03.2017 Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak - ombygging - fyrrom - gbnr 29/7
Tiltakshaver: Øyvind Storrø

J

Ola Hage

DNPM

3912/2017

260/17

DS

02.03.2017 Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak - piperehabilitering - gbnr 44/29
Tiltakshaver: Åge Vinsnesbakk

J

Ola Hage

Side:

10
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DNPM

3962/2017

261/17

DS

02.03.2017 Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak - riving av bygg - Lysgården - gbnr 46/19
Tiltakshaver: Midtre Gauldal kommmune

J

Ola Hage

DNPM

4001/2017

262/17

DS

06.03.2017 Byggesaksbehandling - tiltak uten ansvarsrett - riving av stabbur - gbnr 221/1
Tiltakshavere: Mali og Thomas Talsnes

J

Ola Hage

DNPM

3973/2017

263/17

DS

06.03.2017 Byggesaksbehandling - tiltak uten ansvarsrett - tilbygg til driftsbygning - gbnr 163/1
Tiltakshaver: John Jarle Gorseth

J

Ola Hage

DNPM

4039/2017

264/17

DS

03.03.2017 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Asgeir Folstad

J

Signe Lise Skjerdal

DNPM

4171/2017

265/17

DS

07.03.2017 Søknad om tillatelse til tiltak - rehabilitering 2 pipeløp til boligbygg på eiendommen gbnr 97/3 i
Vagnildgrenda.
Tiltakshaver: Arnt Jostein Buum

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

4244/2017

266/17

DS

07.03.2017 Søknad om tillatelse til tiltak - rehabilitering pipeløp til våningshus på eiendommen gbnr 97/1 i
Soknedal
Tiltakshaver: Trond Magne Aune

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

4301/2017

267/17

DS

07.03.2017 Søknad om tillatelse til tiltak - rehabilitering pipe til våningshus på eiendommen gbnr 42/1 i Budalen.
Tiltakshaver: Per Olav Haukdal

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

4321/2017

268/17

DS

09.03.2017 Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 134/3

J

Ola Hage

DNPM

4322/2017

269/17

DS

09.03.2017 Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 45/78

J

Ola Hage

DNPM

4334/2017

270/17

DS

09.03.2017 Søknad om tillatelse til tiltak - rehabilitering pipe til bolig på eiendommen gbnr 82/51 i Soknedal.
Tiltakshaver: Aud Solberg

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

4339/2017

271/17

DS

17.03.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Røde Kors

J

Kai Børge Amdal

DNPM

4344/2017

272/17

DS

09.03.2017 Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak - ny bolig - gbnr 76/1
Tiltakshaver: Ann Kristin Solberg

J

Ola Hage

DNPM

4345/2017

273/17

DS

09.03.2017 Søknad om tillatelse til tiltak - rehabilitering pipe til enebolig på eiendommen gbnr 45/126.
Tiltakshaver: Magne Erik Røe

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

4349/2017

274/17

DS

09.03.2017 Søknad om tillatelse til tiltak - rehabilitering pipe til enebolig på eiendommen gbnr 224/32 på Singsås.
Tiltakshaver: Per E. Helmersen

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

4362/2017

275/17

DS

09.03.2017 Søknad om tillatelse til tiltak - rehabilitering pipe til enebolig på eiendommen gbnr 45/30 på Støren.
Tiltakshaver: Marit Endal

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

4367/2017

276/17

DS

09.03.2017 Søknad om tillatelse til tiltak - rehabilitering pipe til tomannsbolig på eiendommen gbnr 120/3 i
Soknedal
Tiltakshaver: Olav Aashaug

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

4378/2017

277/17

DS

23.03.2017 Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak - bolig - gbnr 3/298
Tiltakshaver: Åse Wagnild

J

Ola Hage

DNPM

4411/2017

278/17

DS

09.03.2017 Byggesaksbehandling - tiltak uten ansvarsrett - restaurering av seterbu og kokhus - gbnr 400/1
Tiltakshaver: John Idar Aasenhus

J

Ola Hage

DNPM

4592/2017

279/17

DS

14.03.2017 Vedtak - Melding om hogst i områder som omfattes av meldeplikt etter skogbruksloven § 19 - gbnr
193/9 - Turid Røe

J

Kai Børge Amdal

Side:

11

19
av

93

Utvalg

Løpenr

Saksnr

Type

Dato

Tittel

Status Saksbehandler

DNPM

4594/2017

280/17

DS

14.03.2017 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jan Magnar Gylland

J

Signe Lise Skjerdal

DNPM

4679/2017

281/17

DS

15.03.2017 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Selbu Pensjonistforening

J

Aril Røttum

DNPM

4689/2017

282/17

DS

15.03.2017 Vedtak - Motorferdsel i utmark/dispensasjon til Steinfjellbua - Dag Owe Løvø

J

Aril Røttum

DNPM

4694/2017

283/17

DS

17.03.2017 Byggesaksbehandling - tiltak uten ansvarsrett - tilbygg til driftsbygning - gbnr 4/1
Tiltakshaver: Jon Bones

J

Lisbeth Joramo

DNPM

4739/2017

285/17

DS

16.03.2017 Delingsbehandling - fradeling av festegrunn til egen grunneiendom - gbfnr 45/1/7

J

Ola Hage

DNPM

4740/2017

286/17

DS

28.03.2017 Delingsbehandling/jordlovsbehandling - omgjøring av punktfeste til festegrunn - gbnr 400/1/85

J

Ola Hage

DNPM

4751/2017

287/17

DS

16.03.2017 Søknad om utslippstillatelse , og igangsettingstillatelse for avløpsanlegg for enebolig på eiendommen
gbnr 51/7 på Støren

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

4758/2017

288/17

DS

15.03.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Hildegunn Kosberg Høen

J

Signe Lise Skjerdal

DNPM

4765/2017

289/17

DS

16.03.2017 Vedtak - Motorferdsel i utmark/dispensasjon til åpen bu ved Litjensjøen i Forollhogna nasjonalpark Egil og Jostein Solem

J

Aril Røttum

DNPM

4771/2017

290/17

DS

16.03.2017 Vedtak - Tillatelse til utkjøring av saltstein i Forollhogna nasjonalpark - Lars og Kristoffer Hyttehaug

J

Aril Røttum

DNPM

4781/2017

291/17

DS

16.03.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Svein Ingmar Høen

J

Signe Lise Skjerdal

DNPM

4795/2017

292/17

DS

16.03.2017 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Knut Magne Engesmo

J

Signe Lise Skjerdal

DNPM

4820/2017

293/17

DS

16.03.2017 Vedtak - Motorferdsel i utmark/tillatelse til åpen bu ved Gråtjønna i Forollhogna nasjonalpark - Hans
Sætermo m.fl.

J

Aril Røttum

DNPM

4934/2017

295/17

DS

20.03.2017 Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av tilbygg gnr/bnr 109/4 - Mosbakken
Tiltakshaver: Arve Mosbakken

J

Lisbeth Joramo

DNPM

4979/2017

296/17

DS

20.03.2017 Søknad om bruk av snøskuter - Jostein Arve Grytdal

J

Aril Røttum

DNPM

4980/2017

297/17

DS

20.03.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Robert Aalberg - 131/8

J

Aril Røttum

DNPM

4981/2017

298/17

DS

20.03.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Eldbjørn Husby - 214/17

J

Aril Røttum

DNPM

4982/2017

299/17

DS

20.03.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Robert Vinsnesbakk - 172/9

J

Aril Røttum

DNPM

4983/2017

300/17

DS

20.03.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jan Kotsbakk - 220/38

J

Aril Røttum

DNPM

4984/2017

301/17

DS

24.03.2017 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ingvar Digre

J

Aril Røttum

DNPM

5018/2017

302/17

DS

06.04.2017 Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av garasje - gnr/bnr 147/15 Hauka
Tiltakshaver: Johan Budal

J

Lisbeth Joramo

DNPM

5017/2017

303/17

DS

21.03.2017 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring bolig og garasje på eiendommen gbnr 51/7 på Støren
Tiltakshavere: Monica Candova og Richard Pilat
Side: 12
19
av

J

Odd Wilhelmsen

94

Utvalg

Løpenr

Saksnr

Type

Dato

Tittel

Status Saksbehandler

DNPM

5058/2017

304/17

DS

20.03.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Anders Malum 221/20

J

Aril Røttum

DNPM

5086/2017

305/17

DS

21.03.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Arnt Einar Engan

J

Kai Børge Amdal

DNPM

5087/2017

306/17

DS

21.03.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Emilie Gynnild

J

Kai Børge Amdal

DNPM

5088/2017

307/17

DS

22.03.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - John Olav Winsnes

J

Kai Børge Amdal

DNPM

5093/2017

308/17

DS

22.03.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Inge T Bones

J

Kai Børge Amdal

DNPM

5128/2017

309/17

DS

23.03.2017 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring våningshus på eiendommen gbnr 257/1 på Singsås
Tiltakshavere: Marie og Olav Erik Wagnild

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

5130/2017

310/17

DS

22.03.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdra - i forbindelse med øvelse
250317-260317 - Soknedal Røde Kors Hjelpekorps og Budal Røde Kors Hjelpekorps

J

Kai Børge Amdal

DNPM

5134/2017

311/17

DS

22.03.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag (gbnr 236/64) - Ola Brende

J

Signe Lise Skjerdal

DNPM

5118/2017

312/17

DS

28.03.2017 Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av seterbu - gnr/bnr 402/1 - Heimtunvollen
Tiltakshaver: Terje Pedersen

J

Lisbeth Joramo

DNPM

5160/2017

313/17

DS

22.03.2017 Vedtak - Søknad om bygging av landbruksvei - gbnr 47/125 - Knut Steinar Westby

J

Kai Børge Amdal

DNPM

5169/2017

314/17

DS

28.03.2017 Vedtak - Dispensasjoner båndtvang 2017 - Støren jeger og fiskerforening

J

Kai Børge Amdal

DNPM

5190/2017

315/17

DS

23.03.2017 Delingsbehandling/jordlovsbehandling - fradeling av grunneiendom - gbnr 109/1

J

Ola Hage

DNPM

5196/2017

316/17

DS

29.03.2017 Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av 4-mannsbolig gnr/bnr 81/65 - Nyhuslia
Ansvarlig søker: Idehus Refseth Bygg AS

J

Lisbeth Joramo

DNPM

5215/2017

317/17

DS

23.03.2017 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ivar Gjermund Sætermo

J

Aril Røttum

DNPM

5219/2017

318/17

DS

23.03.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Per Jan Reiten 234/1

J

Aril Røttum

DNPM

5245/2017

319/17

DS

23.03.2017 Delingsbehandling - fradeling av tomt H3 i Varghaugen hyttefelt - gbnr 138/1

J

Ola Hage

DNPM

5271/2017

320/17

DS

23.03.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Nils Olav Fossum

J

Signe Lise Skjerdal

DNPM

5273/2017

321/17

DS

28.03.2017 Søknad om utslippstillatelse, og igangsettingstillatelse, for sanitæranlegg til fritidsbolig på
eiendommen gbnr 148/18 i Hauka
tiltakshaver: Wenche Johnson

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

5299/2017

322/17

DS

29.03.2017 Søknad om tillatelse til tiltak - riving våningshus og fjøs, samt oppføringnytt våningshus og garasje på
eiendommen gbnr 221/8 på Kotsøy.
Tiltakshavere: Mali og Thomas Talsnes

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

5325/2017

323/17

DS

28.03.2017 Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 270/3,5

J

Ola Hage

DNPM

5345/2017

324/17

DS

28.03.2017 Vedtak etter Matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 406/1 og 238/2

J

Ola Hage

DNPM

5422/2017

325/17

DS

24.03.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Solveig Bones og Jon Inge Berg - 4/20

J

Aril Røttum

DNPM

5427/2017

326/17

DS

24.03.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - John Oddbjørn Folstad

J

Aril Røttum

DNPM

5430/2017

327/17

DS

24.03.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Anne Cathrine Fløttum - 265/34

J

Aril Røttum

DNPM

5489/2017

328/17

DS

06.04.2017 Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om rammetillatelse for oppføring av leilighetsbygg og

J

Lisbeth Joramo

Side:

13

19
av

95

Utvalg

Løpenr

Saksnr

Type

Dato

Tittel

Status Saksbehandler

dagsenter - gnr/bnr 45/245, Øverspjeldet
Ansvarlig søker: Norconsult AS
DNPM

5546/2017

329/17

DS

29.03.2017 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring anneks på eiendommen gbnr 77/41 v/Godtjønnan
Tiltakshaver Stig Morten Stenset

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

5598/2017

330/17

DS

DNPM

5620/2017

331/17

DS

28.03.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Eivind Bjerksetmyr 400/1/95

J

Aril Røttum

29.03.2017 Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av tilbygg til eksisterende anneks 230/72
Tiltakshaver:Magda Taraldsen

J

Lisbeth Joramo

DNPM

12946/2016 332/17

DS

30.03.2017 Pålegg om stans av arbeid eller opphør av bruk med øyeblikkelig virkning
Forhåndsvarsel om ileggelse av tvangsmulkt
etter pbl §§ 32-3, 32-4 og 32-5

J

Even Greis Terjesønn Hansen

DNPM

5708/2017

333/17

DS

29.03.2017 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - riving/flytting del av bu på landbrukseiendommen gbnr
139/1 i soknedal

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

5744/2017

334/17

DS

30.03.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Morten Ødegård (gbnr 77/36)

J

Signe Lise Skjerdal

DNPM

5786/2017

336/17

DS

06.04.2017 Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om riving og gjenoppføring/restaurering av
seterbebyggelse - gbnr 51/1 - Øverøyvollen
Tiltakshaver: Frank Harstad

J

Lisbeth Joramo

DNPM

5823/2017

337/17

DS

31.03.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Sigurd Stensås

J

Signe Lise Skjerdal

DNPM

5829/2017

338/17

DS

31.03.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Olav Staverløkk

J

Aril Røttum

DNPM

5830/2017

339/17

DS

31.03.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Anders og Sigmund Moshaug

J

Aril Røttum

DNPM

5831/2017

340/17

DS

31.03.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Eskild Røe

J

Aril Røttum

DNPM

5843/2017

341/17

DS

03.04.2017 Dispensasjon fra båndtvangbestemmelsene - Hermann Aune

J

Kai Børge Amdal

DNPM

5850/2017

342/17

DS

31.03.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jon Inge Myhre - 234/1/6

J

Aril Røttum

DNPM

5862/2017

343/17

DS

31.03.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Nils Fagerbekk

J

Kai Børge Amdal

DNPM

5890/2017

344/17

DS

08.05.2017 Vedtak - Forollhogna Villreinutvalg-søknad om økonomisk støtte til gjennomføring av prosjekt for
registrering av kalvingstidspunk/kalvingsperiodens varighet

J

Kai Børge Amdal

DNPM

5892/2017

345/17

DS

03.04.2017 Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - utvidelse av stue gbnr 76/2/1 - 7288 Soknedal
Tiltakshaver: Oddvar Morgan Aune

J

Lisbeth Joramo

DNPM

5899/2017

346/17

DS

03.04.2017 Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av tilbygg til eksisterende driftsbygning - gbnr
163/3 - Lillevold, 7288 Soknedal
Tiltakshaver: Erlend Røe

J

Lisbeth Joramo

DNPM

5915/2017

347/17

DS

03.04.2017 Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av tilbygg til eksisterende hytte - gbnr 26/18 Samsjøen
Tiltakshaver: Odd Arild Rostad

J

Lisbeth Joramo

Side:

14
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DNPM

6062/2017

348/17

DS

04.04.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag (leiekjøring) - Trygve Stensås

J

Signe Lise Skjerdal

DNPM

6067/2017

349/17

DS

04.04.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Einar Morten Fløttum

J

Signe Lise Skjerdal

DNPM

6084/2017

350/17

DS

04.04.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Bernt Johnny Stensås

J

Kai Børge Amdal

DNPM

6087/2017

351/17

DS

04.04.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Sigmund Kåre Moshaug

J

Kai Børge Amdal

DNPM

6204/2017

352/17

DS

06.04.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Olav Edvin Heggvold

J

Aril Røttum

DNPM

6272/2017

353/17

DS

06.04.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jørn Kristian Kusslid

J

Kai Børge Amdal

DNPM

6323/2017

354/17

DS

07.04.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Stein Kjellås

J

Kai Børge Amdal

DNPM

6325/2017

355/17

DS

07.04.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Annika Haugen

J

Kai Børge Amdal

DNPM

6332/2017

356/17

DS

07.04.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Per Høen

J

Kai Børge Amdal

DNPM

6337/2017

357/17

DS

07.04.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Olav Haugen

J

Kai Børge Amdal

DNPM

6375/2017

358/17

DS

07.04.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Kjell Edvin Stenbro

J

Kai Børge Amdal

DNPM

6392/2017

360/17

DS

07.04.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Bernt Johnny Stensås

J

Kai Børge Amdal

DNPM

6397/2017

361/17

DS

07.04.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Carl Gustav Lund

J

Kai Børge Amdal

DNPM

6398/2017

362/17

DS

07.04.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Karl Ivar Asklund

J

Kai Børge Amdal

DNPM

6435/2017

363/17

DS

07.04.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Trond Holstad

U

Kai Børge Amdal

DNPM

6468/2017

364/17

DS

10.04.2017 Vedtak - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 152/2 - Svend Arild Haugen

J

Aril Røttum

DNPM

6482/2017

365/17

DS

11.04.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Terje Fagerbæk

J

Aril Røttum

DNPM

6503/2017

366/17

DS

11.04.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ole Magne Kant 55/9

J

Aril Røttum

DNPM

6504/2017

367/17

DS

11.04.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Geir Løvoll 215/1/2

J

Aril Røttum

DNPM

6509/2017

368/17

DS

18.04.2017 Svar på søknad om motorferdsel i Forollhogna nasjonalpark - sak 2017/2345 - delegert vedtak
39/2017 - Budal Røde Korps hjelpekorps

J

Aril Røttum

DNPM

6522/2017

369/17

DS

11.04.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Odd Egil Fagerbæk 400/1/13

J

Aril Røttum

DNPM

6546/2017

370/17

DS

12.04.2017 Vedtak Svar på søknad om motorferdsel i Forollhogna nasjonalpark - sak 2017/1935 - delegert
vedtak 40/2017 - Sissel Bjerkenås

J

Aril Røttum

DNPM

6562/2017

371/17

DS

18.04.2017 Søknad om økning av bomvegsatsene skogsbilvegen Engan - Gravrok

J

Aril Røttum

DNPM

6571/2017

372/17

DS

18.04.2017 Vedtak - Samsjøveien - søknad om økning av satser - vinterparkering ved Blomøya

J

Aril Røttum

DNPM

6599/2017

373/17

DS

19.04.2017 Vedtak - Dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene ved rypetaksering - Fjellstyrene i Midtre
Gauldal

J

Kai Børge Amdal

DNPM

6650/2017

374/17

DS

19.04.2017 Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 401/1

J

Ola Hage

Side:
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av
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DNPM

6673/2017

375/17

DS

19.04.2017 Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbfnr 400/1/28

J

Ola Hage

DNPM

6677/2017

377/17

DS

20.04.2017 Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 260/16

J

Ola Hage

DNPM

6693/2017

378/17

DS

20.04.2017 Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 258/1 og 257/2

J

Ola Hage

DNPM

6711/2017

379/17

DS

20.04.2017 Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 194/1

J

Ola Hage

DNPM

6752/2017

380/17

DS

25.04.2017 Retting i Matrikkelen ang. ombytting av nummer på adressene Engan 38 A og B, Støren

J

Roger Monsen

DNPM

6755/2017

381/17

DS

02.05.2017 Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av brakkerigg med 4 hybler - gbnr 82/1
Tiltakshaver: Statens Vegvesen

J

Lisbeth Joramo

DNPM

6805/2017

382/17

DS

10.05.2017 Delingsbehandling/jordlovsbehandling - fradeling av grunneiendom - gbnr 47/2

J

Ola Hage

DNPM

6783/2017

383/17

DS

26.04.2017 Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om igangsettingstillatelse, IG1 - gbnr 45/145 - Øverspjeldet
Tiltakshaver: Midtre Gauldal kommune

J

Lisbeth Joramo

DNPM

6858/2017

384/17

DS

24.04.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ola N Løkken 11/1

J

Aril Røttum

DNPM

6861/2017

385/17

DS

24.04.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Gjermund Siegel 200/6

J

Aril Røttum

DNPM

6876/2017

386/17

DS

24.04.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Knut Bernhard Rognes 21/5

J

Aril Røttum

DNPM

6900/2017

387/17

DS

31.05.2017 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring
Tiltakshaver: Midtre Gauldal kommune

F

Lisbeth Joramo

DNPM

7000/2017

388/17

DS

26.04.2017 Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av snøskuter for tømming av do etter påske Fisktjønnbua og Damtjønnbua - Budal fjellstyre - Midtre Gauldal kommune - delegert vedtak 42/2017

J

Aril Røttum

DNPM

6859/2017

390/17

DS

28.04.2017 Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr

J

Even Greis Terjesønn Hansen

DNPM

7009/2017

391/17

DS

28.04.2017 Pålegg om stans av arbeid eller opphør av bruk med øyeblikkelig virkning, Forhåndsvarsel om
ileggelse av tvangsmulkt

J

Even Greis Terjesønn Hansen

DNPM

7014/2017

392/17

DS

27.04.2017 Delingsbehandling - fradeling av tilleggsareal til gbnr 47/22 - gbnr 47/1

J

Ola Hage

DNPM

7030/2017

393/17

DS

27.04.2017 Delingsbehandling - innløsing av festegrunn til egen grunneiendom - gbfnr 45/1/53

J

Ola Hage

DNPM

7064/2017

394/17

DS

08.05.2017 Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr

J

Even Greis Terjesønn Hansen

DNPM

7073/2017

395/17

DS

28.04.2017 Forlenging av tillatelse til kjøring til Halshøgda for vedlikehold

J

Aril Røttum

DNPM

7109/2017

396/17

DS

28.04.2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag (leiekjøring) - Atle Idar How

J

Signe Lise Skjerdal

DNPM

7139/2017

397/17

DS

28.04.2017 Søknad om godkjenning - endring av bomveisatser - Synnerdalsveien

J

Aril Røttum

DNPM

7161/2017

398/17

DS

04.05.2017 Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om bruksendring av fritidsbolig til bolig - gbnr 77/8

J

Ola Hage

DNPM

7316/2017

399/17

DS

05.05.2017 Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr

J

Even Greis Terjesønn Hansen

nybygg/storkjøkken på eiendommen gbnr 45/119 på Støren

Side:

16

19
av

98

av repeater - delegert vedtak 41/2017

Utvalg

Løpenr

Saksnr

Type

Dato

Tittel

Status Saksbehandler

DNPM

7397/2017

401/17

DS

05.05.2017 Byggesaksbehandling - Søknad om ferdigattest - hytte - gbnr 39/27 - Vakkerlia, 7290 Støren tiltakshaver Rune Rogstad

J

Lisbeth Joramo

DNPM

7480/2017

402/17

DS

05.05.2017 Byggesaksbehandling - ferdigattest - oppføring av altan og takoverbygg inngangsparti - gnr/bnr 47/1
- tiltakshaver Gerd Flåteplass

J

Lisbeth Joramo

DNPM

7573/2017

403/17

DS

09.05.2017 Vedtak - Søknad om endring av hjorteviltvald og bestandsplan - Gaula Øst hjorteviltvald

J

Kai Børge Amdal

DNPM

7637/2017

404/17

DS

09.05.2017 Vedtak- Dispensasjon fra båndtvang - Soknedal grunneierlag

J

Kai Børge Amdal

DNPM

7639/2017

405/17

DS

09.05.2017 Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 272/28

J

Ola Hage

DNPM

7644/2017

406/17

DS

09.05.2017 Byggesaksbehandling - Ferdigattest for fritidsbolig gnr/bnr 80/41 - Ola L. Bergsrønning

J

Lisbeth Joramo

DNPM

7659/2017

407/17

DS

09.05.2017 Byggesaksbehandling - Ferdigattest for tilbygg/fasadeendring bolig - gbnr 59/2 - tiltakshaver Kjell
Sand

J

Lisbeth Joramo

DNPM

7687/2017

408/17

DS

09.05.2017 Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om tilbygg til hytte m/uthus - gbnr 228/22 - Samsjøveien,
7387 Singsås
Tiltakshaver: Tor Hopstad

J

Lisbeth Joramo

DNPM

7700/2017

409/17

DS

10.05.2017 Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel - gbnr 171/1 Storbudal, 7298 Budalen
Tiltakshavere: Siv Singsaas og Jan Roar Brandegg

J

Lisbeth Joramo

DNPM

7760/2017

410/17

DS

10.05.2017 Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av seterbu - gbnr 146/1 - 7288 Soknedal
Tiltakshaver: Jørn Kristian Kusslid

J

Lisbeth Joramo

DNPM

7875/2017

411/17

DS

10.05.2017 Pålegg om stans av arbeid eller opphør av bruk med øyeblikkelig virkning, forhåndsvarsel om
ileggelse av tvangsmulkt og forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr

J

Even Greis Terjesønn Hansen

DNPM

7876/2017

412/17

DS

10.05.2017 Vedtak - Søknad om rettet avskyting på rådyr - Vagnildhøgda

J

Kai Børge Amdal

DNPM

7890/2017

413/17

DS

12.05.2017 Vedtak - Søknad om støtte - fallvilt - NM i jaktskyting på Oppdal

J

Kai Børge Amdal

DNPM

7950/2017

414/17

DS

12.05.2017 Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 400/1/21

J

Ola Hage

DNPM

8013/2017

415/17

DS

12.05.2017 Ferdigattest

J

Ola Hage

DNPM

8025/2017

416/17

DS

16.05.2017 Søknad om reduksjon av gebyr - restaurering av seterbu og kokhus - gbnr 400/1

J

Even Greis Terjesønn Hansen

DNPM

8122/2017

417/17

DS

18.05.2017 Vedtak - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 163/3 - Erlend Røe

J

Aril Røttum

DNPM

8060/2017

418/17

DS

16.05.2017 Melding om vedtak - Søknad om nedsetting av gebyr - gbnr 3/290

J

Even Greis Terjesønn Hansen

DNPM

7015/2017

419/17

DS

18.05.2017 Godkjent søknad om riving deler av låve - gbnr 76/1 - 7288 Soknedal
Tiltakshaver: Ann Kristin Solberg

J

Lisbeth Joramo

DNPM

8241/2017

420/17

DS

19.05.2017 Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 150/1

J

Ola Hage

DNPM

8246/2017

421/17

DS

19.05.2017 Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 299/3

J

Ola Hage

DNPM

8235/2017

422/17

DS

19.05.2017 Byggesaksbehandling - Godkjent Søknad om oppsetting av levegg mellom gbnr 47/96 og gbnr
47/123
Tiltakshaver: Atle Gunnes

J

Lisbeth Joramo

Side:

17

19
av

99

Utvalg

Løpenr

Saksnr

Type

Dato

Tittel

Status Saksbehandler

DNPM

8358/2017

424/17

DS

23.05.2017 Vedtak - Søknad om nedsettelse av gebyr - gbnr 105/6

J

Even Greis Terjesønn Hansen

DNPM

8393/2017

425/17

DS

23.05.2017 Byggesaksbehandling - Ferdigattest - gbnr 122/15 - Storslettet, 7288 Soknedal - tiltakshaver Sivert
Bjerkset (FW-sak 01/726)

J

Lisbeth Joramo

DNPM

8433/2017

426/17

DS

23.05.2017 Byggesaksbehandling - Ferdigattest - tilbygg bolig - gbnr 47/66

J

Lisbeth Joramo

DNPM

8435/2017

427/17

DS

23.05.2017 Byggesaksbehandling - Ferdigattest - oppføring av fritidsbolig gnr/bnr 65/13, Ramstadsjøen Tiltakshaver

J

Lisbeth Joramo

DNPM

8442/2017

428/17

DS

23.05.2017 Byggesaksbehandling - Ferdigattest - gbnr 97/8 - John Idar Aasenhus

J

Lisbeth Joramo

DNPM

8458/2017

429/17

DS

23.05.2017 Byggesaksbehandling - Ferdigattest-

J

Lisbeth Joramo

DNPM

8461/2017

430/17

DS

23.05.2017 Byggesaksbehandling - Ferdigattest - tilbygg til fritidsbolig - gbnr 4/12

J

Lisbeth Joramo

DNPM

8567/2017

431/17

DS

26.05.2017 Byggesaksbehandling - Ferdigattest -

J

Lisbeth Joramo

DNPM

8572/2017

432/17

DS

26.05.2017 Byggesaksbehandling - bygging av redskapshus - gbnr 86/1 - Bernt Aakerli

J

Lisbeth Joramo

DNPM

8583/2017

433/17

DS

29.05.2017 Byggesaksbehandling - Ferdigattest - oppføring av terrasse - gbnr 45/124

J

Lisbeth Joramo

DNPM

8594/2017

434/17

DS

29.05.2017 Byggesaksbehandling - Ferdigattest - tilbygg til hytte - gbnr 2/1/4 - Ragnhild Hammerås

J

Lisbeth Joramo

DNPM

8595/2017

435/17

DS

29.05.2017 Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om riving og oppføring av redskapshus/garasje - gbnr 37/1
- 7295 Rognes - tiltakshaver Bjørn Enge

J

Lisbeth Joramo

DNPM

8601/2017

437/17

DS

29.05.2017 Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om riving og oppføring av tilbygg fritidsbolig - gbnr 61/5 Veltet, Ramstadsjøen, 7288 Soknedal - tiltakshaver Irene og Per Kristian Refseth

J

Lisbeth Joramo

DNPM

8624/2017

438/17

DS

29.05.2017 Byggesaksbehandling - Ferdigattest - oppføring av hytte med uthus - gbnr 97/7 - Mette Buum og
Roger Kant

J

Lisbeth Joramo

DNPM

8625/2017

439/17

DS

30.05.2017 Byggesaksbehandling - Ferdigattest - seterbygging Bjørgan - gbnr 117/4

J

Lisbeth Joramo

DNPM

8632/2017

441/17

DS

30.05.2017 Byggesaksbehandling - Ferdigattest - tilbygg våningshus - gbnr 80/4 - Ola Arnfinn Ertshus

J

Lisbeth Joramo

DNPM

8635/2017

444/17

DS

30.05.2017 Byggesaksbehandling - Ferdigattest - oppføring av hytte - gbnr 400/1/68 - Husmannsdalen, 7288
Soknedal - tiltakshaver Olav Jønland

J

Lisbeth Joramo

DNPM

8636/2017

445/17

DS

31.05.2017 Byggesaksbehandling - Ferdigattest - oppføring av skogskoie - gbnr 80/4 - Ola Arnfinn Ertshus

J

Lisbeth Joramo

DNPM

8637/2017

446/17

DS

30.05.2017 Byggesaksbehandling - Ferdigattest - oppføring av hytte og anneks - gbnr 400/1/65 Husmannsdalen, 7288 Soknedal - Kari Dagrun Aarhaug

J

Lisbeth Joramo

DNPM

8824/2017

447/17

DS

30.05.2017 Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 132/14

F

Ola Hage

DNPM

8842/2017

448/17

DS

31.05.2017 Delingsbehandling/jordlovsbehandling - fradeling av tilleggsareal til gbnr 82/14 - gbnr 131/3

J

Ola Hage

DNPM

8843/2017

449/17

DS

31.05.2017 Delingsbehandling - fradeling av tre grunneiendommer - gbnr 146/2

J

Ola Hage

DNPM

8844/2017

450/17

DS

31.05.2017 Delingsbehandling/jordlovsbehandling - fradeling av tilleggsareal til gbnr 135/1 - gbnr 135/3

J

Ola Hage

gbnr 400/1/87
- Tiltakshaver Rita Rokseth

ny enebolig - gbnr 47/133 - Per Jostein Wolden

Side:

18

19
av

100

Utvalg

DNPM

Løpenr

8923/2017

Saksnr

Type

Dato

Tittel

Status Saksbehandler

452/17

DS

31.05.2017 Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 408/1 og 27/1

Side:

19

19
av

101

G

Ola Hage

Saksframlegg

Arkivnr. L12

Saksnr. 2017/1010-2

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
72/17
19.06.2017
Saksbehandler: Kristine Bye

Dispensasjonsbehandling - Tilleggsareal til eksisterende tomt - gbnr 3/249 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Frøsetløkkja boligfelt

Dokumenter i saken:
1 I Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for kjøp av Gerrit Andre Pallin
tilleggsareal til eksisterende tomt - gbnr 3/249 - Gerrit
Lorier
Andre Pallin Lorier
2 S Dispensasjonsbehandling - Legge til tilleggsareal til
eksisterende tomt - gbnr 3/249 - Søknad om dispensasjon
fra reguleringsplan Frøsetløkkja boligfelt

(Vedleggene er markert med fet skrift).
Ingress
Dispensasjonsbehandling om å legge til et tilleggsareal på eiendommen gbnr 3/249.

Saksopplysninger
Bakgrunn
Gerrit – Andre Pallin Lorier søker om dispensasjon fra reguleringsplan Frøsetløkkja for å legge
til et tilleggsareal på 14 x 13 meter fra eiendom gbnr 3/148 til eiendom gbnr 3/249. Søknaden ble
mottatt 29.03.2017
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Figur 1 Oversiktskart over deler av Midtre Gauldal kommune. Området det søkes dispensasjon er vist med rød pil.

Gjeldende reguleringsplan:

Figur 2 Oversiktskart over reguleringsplan Frøsetløkkja boligfelt. Ca. areal som ønsket lagt til er markert innenfor den røde sirkelen.

Dagens situasjon/beskrivelse av tiltaket
Tiltakshaver skriver at: «Tilleggsarealet jeg ønsker dispensasjon til å kjøpe er p.t angivelig i
reguleringsplanen friareal og kommunen som eier tager. Arealet ligger på venstre side når du
kommer kjørende opp Kvernvassvegen fra postkassestativ og opp til grensen til vår tomt som er
det første huset på venstre hånd.
Det har ikke vært interesse for hverken kommunen eller oss i gata om å bruke dette til noe. Det
er ikke opparbeidet etter tildeling av tomtene og utbygging av feltet for ca. 9 år siden. (…).
Planen er å senke terrenget fra dagens nivå i gårdsplass og gå ut i null mot friarealet. Forlenge
dagens støttemur opp mot vei i linje mot sentrert innkjøringslinje fra vei.
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Ønsker mulighet for å sette opp en carport/bod (…). Denne er estimert til størrelse 7 meter
nedover og 4 meter opp mot vei. Mulighet å få opparbeidet rundt her med bed, grus og stein, slik
at det blir mere innbydende og trivelig eiendom for øvrig».
Ønsket tilleggsareal skal ha en størrelse på 14 x 13 meter. Tilleggsarealet som ønskes kjøpt er 14
meter mot eiendom gbnr 3/171 og 13 meter mot veien.

Figur 3 Situasjonskart over tiltaket.

Planavklaring
Omsøkte tiltak ligger innenfor reguleringsplan Frøsetløkkja boligfelt med følgende
bestemmelser:

Videre gjelder tomtegrensene på vedtatt plankart.
Søkers begrunnelse for tiltaket
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har
oppgitt følgende begrunnelse:
«Området er av blandet masse men mest jord og er til sjenanse for området. Vi ønsker derfor å
erverve noe av dette til vår eiendom, for å kunne bedre inn/utkjøring som i dag er u-oversiktlig
fra gårdsplass. Vanskelig med adkomst for transport av tilhenger inn i gårdsplass.
Ønsker mulighet for å sette opp en carport/bod for lagring av utstyr for handicapet sønn, men
trenger da også noen meter ned mot friarealet enn det jeg har mulighet til i dag. Denne er
estimert til størrelse 7 meter nedover og 4 meter opp i mot vei. Mulighet å få opparbeidet rundt
her med bed, grus og stein, slik at det blir mere innbydende og trivelig på eiendommen for
øvrig».
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Høring/nabovarsel
Saken er ikke sendt på høring da Rådmannen mener saken vil få et negativt utfall.
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 bli 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 friområde. Eksisterende reguleringsplan er fra
2007, og Rådmannen mener at endring av reguleringsgrenser og formål i utgangspunktet skal
behandles som en endring av eksisterende plan, og ikke som en dispensasjon.
Det framkommer i dispensasjonssøknaden at hverken kommunen eller naboene i gata har
interesse av å bruke dette friarealet da området er av blandet masse og er en sjenanse for
området. Rådmannen har forståelse for at dette området ønskes utnyttet, særlig da det
framkommer at eiendom B1 (gbnr 3/249) har en inn/utkjøring som er uoversiktlig.
Likevel mener Rådmannen det er uheldig å ta av reguleringsplanens friareal da dette arealet skal
benyttes til lek og opphold. Reguleringsplan for Frøsetløkkja boligfelt er vedtatt med bakgrunn i
dette, og Rådmannen mener det er viktig at slike områder etableres i boligfelt. Tillates ønsket
tilleggsareal vil dette medføre at områdets friareal får en kraftig reduksjon.
Området blir i dag ikke benyttet til lek og opphold. Planen legger til rette for at dette området
kan opparbeides til et attraktivt fellesområde, noe som eventuelt bør tas tak i. Dette kan medføre
økt trivsel og rekreasjon for området.
Kommunen er ansvarlig for å opprettholde et oppdatert planarkiv, der tiltak som undergraver
gjeldende reguleringsplan skal unngås. Dette betyr at vesentlig endringer av en eksisterende
reguleringsplan bør skje gjennom en reguleringsendring, og ikke gjennom en dispensasjon.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår dispensasjon fra reguleringsplan Frøsetløkkja boligfelt for å
legge til et tilleggsareal på 14 x 13 meter fra eiendom gbnr 3/148 til eiendom gbnr 3/249.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at tiltaket
setter gjeldende reguleringsplan vesentlig til side.
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Saksframlegg

Arkivnr. L12

Saksnr. 2016/364-32

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
73/17
19.06.2017
Saksbehandler: Kristine Bye

16482016002_RP_Nedre Nyhuslia
Boligfelt_merknader_SLUTTBEHANDLING

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

S

9

I

10

I

11
12

I
X

13

I

14

S

1648_2016002_Rp_NedreNyhusliaBoligf
elt_1gangsbehandling_Høring
SOSI kontroll Rp_Nedre_Nyhuslia_Boligfelt
SOSI kontroll - revidert
Rp_Nedre_Nyhuslia_Boligfelt
SOSI kontroll Nedre Nyhuslia Boligfelt
Særutskrift 1648_2016002_Rp_NedreNyhusliaBoligf
elt_1gangsbehandling_Høring
Søknad om ny førstegangs behandling av
planid: 1648 2016002 Nedre Nyhuslia
boligfelt
1648_2016002_Rp_NedreNyhusliaBoligf
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Reguleringsplan Nedre Nyhuslia boligfelt
- oversendelse av revidert planbeskrivelse
med plankart og planbestemmelser mv
Annonse
Oversendelse av arealplan ifm offentlig
ettersyn i henhold til PBL. §5-2.
Høringsbrev - 16482016002
Reguleringsplan for Nedre Nyhuslia
Boligfelt
Høringsbrev - 16482016002
Reguleringsplan for Nedre Nyhuslia
Boligfelt
SV: Reguleringsplan Nedre Nyhuslia
Boligfelt
Svar på klage - dispensasjon fra
reguleringsplan for Nyhuslia boligfelt oppføring av garasje på 70 m2
Merknad - dispensasjon fra
reguleringsplan for Nyhuslia boligfelt oppføring av garasje på 70 kvm - Ola
Loyd Bergsrønning
Svar - Reguleringsplan for Nedre
Nyhuslia Boligfelt, plan-Id 16482016002
Samordnet uttalelse til reguleringsplan for
Nedre Nyhuslia boligfelt
Høringsuttalelse - Nedre Nyhuslia
boligfelt
Reguleringsplan for Nedre Nyhuslia
Boligfelt
SV: Reguleringsplan for Nedre
Nyhuslia Boligfelt
Vedrørende uttalelse og vilkår for
egengodkjenning - PlanID 16482016002 Nedre Nyhuslia Boligfelt
NVE frafaller innsigelse til
reguleringsplan for Nedre Nyhuslia
boligfelt - Midtre Gauldal kommune .
NVEs referanse: 201601039-8
Oppdatert/rettet SOSI-fil - Nedre
Nyhuslia boligfelt
16482016002_RP_Nedre Nyhuslia
Boligfelt_merknader_SLUTTBEHANDLI
NG

(Vedleggene er markert med fet skrift).
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IKON arkitekt og ingeniør AS
Kristine Bye
Kristine Bye
Soknedal Sparebank m.fl.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag m.fl.
Brit Ingunn Wennberg
Ola Loyd Bergsrønning
Ola Loyd Bergsrønning

Sør-Trøndelag fylkeskommune
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Envina IKS
IKON Arkitekt og Ingeniør
IKON Arkitekt og Ingeniør
NORGES VASSDRAGS- OG
ENERGIDIREKTORAT (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat

Norconsult

Ingress
Sluttbehandling av reguleringsplan for Nedre Nyhuslia Boligfelt.

Saksopplysninger
Bakgrunn
Reguleringsplanforslaget Nedre Nyhuslia Boligfelt har blitt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt
på høring fra og med 10.02.2016 og fram til 18.03.2016.
Midtre Gauldal kommune har mottatt følgende merknader:
Ola L. Bergsrønning i brev datert 29.09.2016
Klager på vedtak om å kun tillate garasje på 70 kvadrat på tomt BFS2, og ønsker å få dette
opphevet.
Han har skjønt at ordet lastebil/lastebilgarasje i Nyhuslia ble dårlig mottatt i Næring, plan og
miljø. Han ønsker derfor å endre dette til stor bilgarasje da det ikke er snakk om et stort
industribygg.
Næring, plan og miljø har lagt inn et forslag om maks størrelse på 70 kvadrat på denne tomta.
Dette mener han er dårlig håndtering i saken, da søknaden ang. boligtomta nettopp var for et
ønske om en litt større garasje.
Bergsrønning reagerer på at tomt BFS2 er den eneste eiendommen i planområdet som har fått en
slik bestemmelse på garasjestørrelse, når Bergsrønning har søkt om litt større tomt på BFS2 med
bakgrunn i behov for en større garasje. Bergsrønning trekker også fram at det har blitt gitt
tillatelse til næring i Nyhuslia og at mange har fått kjøpt til tilleggsareal til sine boligtomter.
Planlagt garasje på tomt BFS2 vil oppføres som en vinkelgarasje på ca. 124-130 kvadrat og
danne et naturlig tun, med gode avslutninger, sammen med planlagt vinkelbolig på 160 kvadrat.
Tomtens lokalisering og utforming har også vært avgjørende for valg av tomt, da den vil gi
mindre kostnader for grunnarbeidet, og for at bygningene ikke skal dominere området.
Bergsrønning viser til Rådmannens innstilling i formannskapet, som var positiv til hans søknad
den 23.11.2015 og ber om at saken vurderes på nytt av Næring, plan og miljø.
Sør – Trøndelag Fylkeskommune i brev datert 03.10.2016
Sør – Trøndelag fylkeskommune har ikke avgjørende merknader til plan.
Planforslaget vil være i tråd med kommuneplanens arealdel og synes ikke å komme i konflikt
med allmenne friluftsinteresser. Tilgjengelighet for alle er omhandlet i planen
(reguleringsbestemmelsene).
Reguleringsbestemmelsene inneholder et punkt om at før det kan gjennomføres inngrep innenfor
fareområde ras og skredfare skal det dokumenteres av geoteknisk fagkyndig at tiltaket ikke
medfører økt fare for skred eller utglidning av området.
Vi minner om den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven. Dersom en under
opparbeidingen skulle støte på noen spesielt i grunnen (mulig fredet kulturminne), må en stanse
arbeidet og varsle fylkeskommunen.
Ingen vilkår for egengodkjenning.
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Statens vegvesen i brev datert 02.11.2016
Det er regulert inn mange avkjørsler på O_SKV2. Vegvesenet regner med dette er for å rydde
opp i de utflytende avkjørselsforholdene langs vegen.
I forbindelse med varsel om oppstart påpekte vegvesenet at det må utarbeides en støyrapport i
forbindelse med planarbeidet som viser fremtidig støynivå, samt forslag på støydempende tiltak i
henhold til «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging» (T-1442/2012).
I planarbeidet er det tatt utgangspunkt i støyvarselkart for Midtre Gauldal kommune. Disse
kartene skal som hovedregel ikke brukes til detaljvurdering av enkeltboliger, til det er
usikkerheten i inngangsdata for stor. Vegvesenet mener det burde blitt utarbeidet støyrapport i
forbindelse med planarbeidet.
Det er tatt inn hensynssone for støy i plankartet og tilhørende bestemmelse som sikrer at
boenhetene innenfor hensynsonen må dokumentere støyforholdene før eventuell byggetillatelse
kan gis. Vegvesenet anser derfor støyforholdene som ivaretatt.
Ingen vilkår for egengodkjenning.
Det fremmes følgende faglige råd:
 Vegvesenet mener det er svært positivt at det ryddes opp i avkjørselsforholdene langs
O_SKV2.
Mattilsynet i brev datert 15.10.2016
Mattilsynet ga i forbindelse med melding om planoppstart uttalelse til planarbeidet. Uttalelsen er
datert 17.2.2016. Følgende planfaglige råd ble gitt:
Løsning for vannforsyning og avløp må løses med tilkobling til eksisterende offentlig anlegg i
området. Det er en forutsetning at ledningsnettet som berører planområdet er tilstrekkelig
dimensjonert med tanke på økt aktivitet i området. Det er også en forutsetning at vannverket har
forsyningskapasitet til nye abonnenter. Dette avklares med vannverkseier – Midtre Gauldal
kommune.
Underdimensjonert ledningsnett kan medføre innlekking av forurenset grøftevann og tilbakeslag
fra stikkledninger/tilkoblinger uten tilfredsstillende tilbakeslagssikring.
Nye bygg i planområdet må sikres tilfredsstillende løsning for sikring mot tilbakeslag.
Eventuell konflikt med tekniske installasjoner for drikkevannsforsyning og behov for omlegging
av ledningsnett avklares med vannverkseier i byggeplan.
Utarbeidet ROS – analyse viser at det er tilgang til tilfredsstillende vannforsyning i området og at
tiltaket ikke ligger i eller nær nedslagsfeltet for drikkevannskilder. Tiltaket medfører derfor ingen
risiko for andre vannforsyningssystemer.
I følge reguleringsplanen skal vann- og avløpsledninger tilknyttes kommunens eksisterende
ledningsnett innenfor området. Drikkevannsledning skal ligge i samme grøft som overvann- og
avløpsledninger.
Konklusjon: Det er positivt at løsning for vann og avløp er utarbeidet.
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Ingen vilkår for egengodkjenning.
Det fremmes følgende faglige råd:
 Sikre at behov for tilbakeslagssikring hos abonnent blir vurdert og at aktuelle krav om
tilbakeslagssikring blir ivaretatt i løpet av byggeprosessen.
 Fellesgrøfter med vann- og avløpsledninger må etableres slik at det ivaretar tilstrekkelig
sikkerhet for drikkevannsledningen.
Envina IKS i brev datert 08.10.2016
Envina IKS er opptatt av renovasjonsløsningen som velges passer inn i lokalmiljøet. I den
anledning har vi følgende krav til teknisk løsning:
Adkomst og krav til kjørbar gangvei: Det skal være fri kjørebane på minimum 3,5 meter, og fri
høyde på 4,0 meter. Det må være god sikt, og det må være tilgjengelig og stor nok snuplass i
tilknytting til siste abonnent langs veien. Veien må tåle lastebil i henhold til kjøretøyforskriftens
kategori N3.
Plassering av avfallsløsning bør skje nærmest mulig offentlig vei slik at man slipper
tungtransport inn på området. Ved tømming kan det oppstå faresituasjoner, og man må påregne
støy.
Type avfallsløsning: Avfallsløsninger for dette området kan være enkeltdunker til hver husstand
eller felles avfallsdunker som blir plassert sentralt ved f.eks. parkeringsplass. Dersom
snuhammer og veg dimensjoneres iht. kravene til stor lastebil, vil det kunne settes ut
avfallsdunker til hver husstand. Ellers vil løsningen bli felles dunker som plasseres ved
innkjøringen til boligfeltet.
Abonnentene er ansvarlig for vedlikehold, brøyting og strøing av private veger som omfattes av
kjøreruta.
Ingen vilkår for egengodkjenning.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i brev datert 01.11.2016
Deler av området er bratt og på plankart 1 er det i deler av området BKS1 satt av et areal som
hensynssone fare (skred). I forlaget til bestemmelsenes § 6.2 er det derfor tatt inn følgende
bestemmelse: « Før det kan gjennomføres inngrep innenfor fareområdet skal det dokumenteres
av geoteknisk fagkyndig at tiltaket ikke medfører økt fare for skred eller utglidning av området».
Det er positivt at en er opptatt av denne naturfaren og søker å ivareta sikkerheten for de nye
beboerne gjennom kart og bestemmelser. Det er også riktig som tiltakshaver hevder at området
avsatt til hensynssone er bratt nok til at det teoretisk sett kan utløse skred.
(…) Det er imidlertid ofte en rekke tilleggsfaktorer som må til for at et skred skal kunne løses,
gjerne i kombinasjon. Dette kan være forhold som nedbør, temperatur, graving, hogst, tette rør
og grunnforhold ect.
Ofte utløses skred av menneskelig aktivitet. Særlig gjelder dette for kvikkleire hvor tekniske
inngrep er svært dominerende hva angår utløsende årsak for disse skredene. Hva angår skred
ovenfra er dette ofte en mer sammensatt problemstilling. Forslag til bestemmelser vil ikke
hensynta faren for evt. naturlig utløse skred etter det vi kan se er det kun det bratte, antatte
løsneområdet som er avsatt som hensynssone mens evt. utløpsområdet ikke er nærmere vurdert
eller definert. Det er kun tatt høyde for at skredfaren skal vurderes dersom det er ønske om
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«inngrep» i denne skråningen. Etter vår vurdering vil ikke dette være tilstrekkelig til å kunne
avklare sikkerheten i forhold til kravene og tilstrekkelig sikkerhet i PBLs § 4-3 og senere §28-1.
I og med at fareområdet/hensynssonen kun er definert ut i fra forholdet til bratthet og muligens
høyde, er det heller ikke usannsynlig at området i realiteten kan være trygt. Det er derfor uheldig
også rent planfaglig at et evt. trygt område likevel avsettes som fareområde. I forhold til salg av
tomter vil også et slikt evt. uriktig fareområde kunne være begrensede for salget og/eller bidra til
lavere pris for tomtene.
Det fremmes følgende vilkår for egengodkjenning:
 Med hjemmel og plan- og bygningslovens § 4-3 samt § 28-1 stilles det vilkår om at det
gjennomføres en skredfarevurdering av firma eller personer med slik kompetanse som
avklarer sikkerheten i området.
Fylkesmannen i Sør – Trøndelag i brev datert 07.11.2016
Fylkesmannen er positiv til at bestemmelsene stiller minimumskrav til utnyttelse av
planområdet, samtidig ønsker fylkesmannen at det tas inn bestemmelser om minimum
utnyttelseskrav til bebyggelsen, som sikrer en tilstrekkelig fortetting også i BFS – områdene.
Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen: T-1442/2012
skal benyttes ved utarbeiding av arealplaner. Formålet med retningslinjen er å legge til rette for
en langsiktig arealdisponering som forebygger støyproblemer. (…).
I bestemmelse § 6.3 er vilkårene for støy inkludert, med som siste setning at rapportering av
oppfyllelse av kravene 1-5, samt nødvendige beregninger, skal følge med ved byggesak for den
enkelte tiltak. Fylkesmannen mener det er uheldig at det ikke er gjennomført beregninger av
støyforholdene tidlig i planprosessen. Det er tatt utgangspunkt i Statens vegvesenets støykart,
men usikkerheten i inngangsdata er stor og vil dermed ikke være en god nok grunnlag for
vurdering av enkeltboliger. Vi vil imidlertid ikke kreve støyberegninger med begrunnelse i at E6
– traseen legges om, som betyr at støy reduseres innenfor planområdet.
Planområdet ligger i et etablert boligområde. Det er viktig å sikre gode boforhold for
eksisterende bebyggelse i bygge- anleggsperioden. Fylkesmannen anbefaler at grenseverdier og
avbøtende tiltak iht. kap. 6 i T-1520 og kap. 4 i T-1442/2012 legges inn i planbestemmelsene.
Utelekeplasser må i detaljreguleringen legges mest mulig skjermet i forhold til trafikkstøy, da
deler av området ligger innenfor gul støysone.
Fylkesmannen er positiv til at planforslaget ivaretar viktige folkehelserelevante tema som
tilrettelegging av grøntområder og sikring av myke trafikanter. Lett tilgjengelige områder
stimulerer til fysisk aktivitet, rekreasjon og økt bruk.
Ingen vilkår for egengodkjenning
Det fremmes følgende faglig råd til reguleringsplanen:
 Fylkesmannen anbefaler at grenseverdier og avbøtende tiltak i bygge- og anleggsfasen
som beskrevet i kapittel 6 i T – 1520 og kapittel 4 i T – 1442/2012 legges inn i
planbestemmelsene.
 Det anbefales å ta inn bestemmelser for minimum bebyggelse som også sikrer fortetting i
BFS – områdene.
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------------------------------------------------------Med bakgrunn i de innkomne merknadene og vilkår for egengodkjenning fra statlige
myndigheter har Midtre Gauldal kommune fått oversendt justert planmateriale datert 11.05.2017.
Vilkår for egengodkjenning fra NVE er imøtekommet slikt:
Det er gjennomført skredfaglig vurdering av Rambøll AS. Notatet konkluderer med at
skredvurderingen i hverken planområdet eller dalsiden over planområdet er utsatt for skredfare i
form at jordskred, snøskred, sørpeskred eller steinsprang fra naturlig bratt terreng.
Videre er det blant annet tatt inn i planbeskrivelsen at:
Skredfarevurderingen forutsetter at VA – anlegg innenfor planområdet legges og
dimensjoneres slik at det ikke er fare for at vann tar nye veger i terrenget.
Det understrekes også at den faglige vurderingen av skredfare tar utgangspunkt i dagens
situasjon og at grunnforhold og stabilitet i forbindelse med fundamentering av nye
byggetiltak og andre inngrep i skråningene i planområdet ikke inngår i
skredfarevurderingen. Stabilitet i forbindelse med fundamentering må derfor vurderes av
geoteknikker i forbindelse med prosjektering av byggetiltakene.
Dette er videre også tatt inn i planbestemmelsene:
Geoteknikk:
Ved prosjektering av byggetiltak innenfor planområdet skal det gjennomføres geoteknisk
vurdering av grunnforhold og stabilitet i forbindelse med fundamentering.
NVE har i brev datert 18.05.2015 bekreftet at vilkår for egengodkjenning er imøtekommet.

Vurdering
Det er ønske om å legge til en ny boligtomt til et allerede regulert område, reguleringsplan
Soknedal sentrum vedtatt i 2010. Rådmannen vurderer det som positivt at endringer på
eksisterende planer gjennomføres som en reguleringsendring. Det sees videre som positivt at det
også i Soknedal legges til rette for boligbygging i sentrumsnære områder. Regulanten har
utarbeidet en gjennomarbeidet plan.
Bolig
Det er lagt til rette for en ny eneboligtomt i enden av et boligområde regulert til offentlig
friområde. Ønsket boligtomt skal ha et areal på 1885 m2. Rådmannen mener det er positivt at det
tilrettelegges til boligbygging i sentrumsnære boligområder.
Videre er det kommet inn en klage fra Ola. L. Bergsrønning som går på planbestemmelsen om at
« Det tillates oppførelse av garasje på inntil 70m2 på BFS2». Rådmannen mener det er stor frihet
på denne boligtomten, i motsetning til de andre boligområdene som ligger i BKS. Bergsrønning
ønsker en garasje på 124-130 kvadrat. Rådmannen mener dette fortsatt er en stor garasje og
ønsker ikke å tilrettelegge for store garasjer innerst i et boligfelt. Å tillate en garasje på inntil 70
m2 var også et vilkår fra NPM – utvalget før planen kunne legges ut på høring og offentlig
ettersyn. Rådmannen holder derfor fortsatt fast på denne bestemmelsen.
Friområde
Den nye eneboligtomten ønskes plassert på et område som i dag er regulert som friområde. I den
forbindelse medfører dette at friområdet i eksisterende reguleringsplan blir redusert. Regulanten
har tegnet inn et nytt friområde med lekeplass for å få minst mulig endring i forholdet mellom
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bolig og grøntareal i reguleringsplanen for Nedre Nyhuslia Boligfelt. Friområdet i eksisterende
plan blir dermed redusert med 1,7daa.
Det blir nå avsatt 4,8 daa til friområde og 0,6 daa til lekeplass.
Rådmannen mener dette gir en god og positiv løsning på utnyttelsene av arealene.
Veg og avkjørsler
Planforslaget viderefører vegtraseer fra reguleringsplan for Soknedal sentrum, der felles
adkomstveg SKV3 har blitt forlenget med 37m for å gi tilkomst til ny eneboligtomt BFS2. I
enden av kjøreveg f_SKV3 er det regulert inn en vendehammer for lastebil for å sikre
tilstrekkelig areal for vending av renovasjonskjøretøy.
Envinas krav om at det skal være fri kjørebane på minimum 3,5 meter, og fri høyde på 4,0 meter
er imøtekommet i både planbeskrivelsen og planbestemmelsen.
Videre påpeker Statens vegvesen at det er mange avkjørsler langs SKV2. Rådmannen er enig i
dette. Ut fra flyfoto kan Rådmannen se at plankartet har lagt til grunn alle eksisterende avkjørsler
til boligtomtene utenfor planområdet. Rådmannen mener derfor at dette forholdet må
opprettholdes. Plankartet med avkjørslene må derfor vedtas slik den foreligger fra regulanten.
Støy
Både Vegvesenet og Fylkesmannen mener det i utgangspunktet burde vært laget en støyrapport i
forbindelse med reguleringsplanen. Støysonen er beskrevet i planbeskrivelsen og lagt til grunn i
plankartet. Det er også tatt inn bestemmelser som sikrer at vilkår for støy må være oppfylt før en
ny bebyggelse kan tillates plassert innenfor gul støysone.
Fylkesmannen påpeker også at E6 – traseen skal legges om noe som medfører at støynivået
reduseres innenfor plannivået. Både Vegvesenet og Fylkesmannen anser at støyforholdene er
ivaretatt i planen.
Fylkesmannen kommer videre med et faglig råd om at grenseverdier og avbøtende tiltak i byggeog anleggsfasen som beskrevet i kapittel 6 i T – 1520 og kapittel 4 i T – 1442/2012 legges inn i
planbestemmelsene. Dette rådet er imøtekommet i planbestemmelsene.
Vannforsyning og avløp
I planbeskrivelsen opplyses det om at vann- og avløpsledninger skal knyttes til kommunens
eksisterende ledningsnett innfor området. Videre skal eksisterende overvannsledninger som går
gjennom den nyetablerte tomten omlegges. Rådmannen mener det er positivt at vann- og
avløpsledninger kobles på eksisterende ledningsnett.
Skredfare
Med bakgrunn i NVEs innsigelse om skredfarevurdering har Rambøll utarbeidet et notat. Notatet
konkluderer med at jordskred, snøskred, sørpeskred og steinsprang er vurdert som aktuelle
skredtyper i området. Disse er utredet i notatet. Basert på observasjoner i felt og gjennomgang
av tilgjengelig grunnmateriale har Rambøll vurdert at planområdet ikke er utsatt for skredfare fra
naturlig bratt terreng innenfor planområdet eller fra dalsiden over planområdet.
Det understrekes tilslutt at grunnforholdene og stabiliteten i forbindelse med fundamentering av
nye byggetiltak og andre inngrep i skråningene innenfor området ikke inngår i denne skred
farevurderingen, og må utredes av geoteknikker i forbindelse med prosjektering av
byggetiltakene.
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NVE har bekreftet at notatet tilfredsstiller deres krav, og trekker sitt vilkår for egengodkjenning.
ROS – analyse
Regulanten har utarbeidet en ROS – analyse i planbeskrivelsen. Analysen tar for seg naturgitte
forhold som fare for jordskred eller utglidning av bygeområde, og trafikksikkerhet for myke
trafikanter internt i boligfeltet og utenfor boligfeltet. Alle forholdene er vurdert og avbøtende
tiltak er beskrevet. Rådmannen synes ROS – analysen er god og oversiktlig, og har ingen
kommentarer til denne.
Rådmannen har mottatt revidert materiale den 12.05.2017, hvor planmaterialet er revidert, sist
datert 11.05.2017.
Rådmannen mener for øvrig at reguleringsplanen har ivaretatt de innkomne merknadene og kan
egengodkjennes.

Rådmannens innstilling
Utvalg for Næring, plan og miljø godkjenner Reguleringsplan 16482016002 Nedre Nyhuslia
Boligfelt med plankart, planbeskrivelse og planbestemmelse revidert 11.05.2017, og sender den
til kommunestyret for sluttvedtak med følgende innstilling:
Midtre Gauldal kommune vedtar Reguleringsplan 16482016002 Nedre Nyhuslia Boligfelt med
plankart, planbeskrivelse og planbestemmelse datert 11.05.2017.
Egengodkjenning av denne reguleringsplanen fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 1212.
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9.0

Reguleringsbestemmelser

Vedtatt i Midtre Gauldal Kommunestyre ………….., sak…………..

§1
GENERELT
Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart rev. 11.05.2017.
Formålet med reguleringen er å:
- Tilrettelegge for fradeling av eneboligtomt på område BFS2
- Etablere et attraktivt og godt utformet boligfelt tilpasset alle aldersgrupper
Planområdet er i henhold til plan- og bygningslovens § 12-5 og 12-6 inndelt i følgende
reguleringsformål:
PBL § 12-5
nr. 1

Bebyggelse og anlegg
Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse
Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse
Lekeplass

nr. 2

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Kjøreveg
Annen veggrunn - grøntareal

nr. 3

Grønnstruktur
Friområde

PBL § 12-6

Hensynssoner
Sikringssone (frisikt)

§2

FELLESBESTEMMELSER
Plassering og definisjoner:
Bebyggelsen skal plasseres innenfor de regulerte byggegrenser. Der byggegrenser ikke er vist
gjelder byggeforskriftenes krav om avstand til nabogrense og nabobebyggelse. Gesims- og
mønehøyde beregnes i henhold til TEK § 5.9 og § 6.2, og regnes i forhold til gjennomsnittlig
planert terreng om ikke annet er angitt i planbestemmelser eller på plankart.
Terrengtilpasning:
Det skal legges vekt på at bebyggelsen tilpasses terrenget og landskapsformasjonene på en god
måte. Det tillates foretatt masseforflytning innenfor planområdet for å skape gode tomter med
gode sol- og utsiktsforhold. Skjæringer og oppfyllinger skal i hovedsak avsluttes med
jordkledning og stedegen vegetasjon eller forstøtningsmurer av naturstein. Kommunen kan
stille krav om planeringshøyde på utomhusområdene for best mulig tilpasning av nivåer og
forstøtningsmurer.
Veier skal anlegges med minst mulig inngrep i terrenget, og veiskjæringer og fyllinger skal
jordkles/revegeteres eller avsluttes på en estetisk god måte.Innenfor området skal kabler i størst
mulig grad legges i bakken og fortrinnsvis i felles grøft med vann-, overvann- og
avløpsledninger.
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Universell utforming:
Det skal generelt tilstrebes god tilgjengelighet i hele planområdet for alle brukere, særlig i
områder tiltenkt for allmennhetens bruk. Krav gitt i Teknisk forskrift til Plan- og
bygningsloven om universell utforming skal legges til grunn. Fellesareal og adkomster til disse
(lekeplass, mm) skal være universelt utformet.
Estetikk, form og fasader:
Bygningens utforming og estetikk som fasader, takform, vindusinndeling og synlige materialer
skal tilfredsstille rimelige skjønnhetshensyn både i seg selv og i forhold til nabobebyggelsen.
Bebyggelsen skal gis en enhetlig og harmonisk utforming med hensyn til material,
takvinkel/takform og farge.
Taktekkingen på bygningene skal utføres med ikke-reflekterende materialer.
Pastellfarger tillates ikke.
Byggesøknad:
I tilknytning til byggemeldinger skal det legges ved situasjonsplan i målestokk 1:500 eller
bedre som viser plassering av bygningene, bevaring av trær og eventuelle murer, gjerder,
adkomst, areal for parkering og annen terrengbehandling med høydeangivelse.
I tillegg til situasjonsplanen skal det utarbeides snitt/profilskisse som viser bygningenes
plassering og høyde i forhold til terreng, veier og nabobebyggelse. Opprinnelige terrenglinjer
og planert terreng skal inntegnes på profil/fasadetegninger.
Formgivning, gesims-/mønehøyde, takform, takvinkler, møneretning, materialbruk og
fargevalg skal tilpasses nabobebyggelsen og tomta, og skal framgå av søknaden.
Miljøforhold i bygge- og anleggsfasen
Under bygge- og anleggsfasen skal miljøforhold ved nabobebyggelse tilfredsstille de krav som
fremgår av Miljøverndepartementets gjeldende retningslinjer for behandling av luftkvalitet i
arealplanlegging (T-1520) og Miljøverndepartementets gjeldende retningslinje for behandling
av støy i arealplanlegging (T-1442/2012, tabell 4 og 5).
Kommunaltekniske anlegg:
Innenfor de ulike områdene, med unntak av boligområdene, kan det oppføres trafokiosker,
pumpestasjoner eller andre tekniske innretninger hvor dette er nødvendig. Frittstående bygg
skal tilpasses stedets bebyggelse med hensyn til form og farge. Slike innretninger skal
godkjennes av kommunen.
Drenering, tilgang til kommunaltekniske anlegg:
Innenfor hver tomt må utbygger sørge for nødvendig drenering for overvann og grunnvann.
Kulturminner:
Dersom en i tilknytning til gravearbeider i området kommer i kontakt med noe av arkeologisk
interesse skal arbeidet stanses og Fylket varsles, jfr. Kulturminnelovens § 8.
Utendørs lagring:
Skjemmende utendørs lagring tillates ikke innenfor planområdet.
Geoteknikk
Ved prosjektering av byggetiltak innenfor planområdet skal det gjennomføres geoteknisk
vurdering av grunnforhold og stabilitet i forbindelse med fundamentering.
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§3

OMRÅDE TIL BEBYGGELSE OG ANLEGG
3.1

Boligbebyggelse, frittliggende småhusbebyggelse (BFS)

3.1.1
Innenfor områdene benevnt BFS tillates det oppført boliger med frittstående garasje. Boliger
skal være tosidig belyst, og har et uterom medregnet balkong på minimum 20% av boligens
bruksareal.
3.1.2
Det skal minimum opparbeides 1,5 biloppstillingsplass per boenhet.
3.1.3
Tillatt bebygd areal skal ikke overstige %BYA = 30%. Biloppstillingsplass og terrasser eller
andre bygningsdeler med høyde 0,5 m over planert terreng skal medregnes. Det beregnes 18 m2
per biloppstillingsplass.
3.1.4
Det tillates oppførelse av garasje på inntil 70 m² på BFS2

3.2

Boligbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse (BKS)

3.2.1
Innenfor områdene benevnt BKS tillates det oppført konsentrert bebyggelse, som rekkehus,
kjedehus, flermannsboliger el. tilsvarende. Endelige tomtegrenser fastsettes ut fra terreng- og
bygningsmessige hensyn gjennom byggesak. Boliger skal være tosidig belyst, og har et uterom
medregnet balkong på minimum 20% av boligens bruksareal.
3.2.2
Det skal minimum opparbeides 1,5 biloppstillingsplass per boenhet.
3.2.3
Tillatt bebygd areal skal ikke overstige %BYA = 50% for område BKS1 og BKS2.
Biloppstillingsplass og terrasser eller andre bygningsdeler med høyde 0,5 m over planert
terreng skal medregnes. Det beregnes 18 m2 per biloppstillingsplass.
BKS områdene skal minimum utbygges med 4 boliger per. dekar.
3.2.4
Takform, takvinkel og møneretning skal tilpasses hustypen, tomten, øvrig bebyggelse og
landskapet/terrenget.
3.2.5
Tillatte byggehøyder til topp bygningsdel målt fra gjennomsnittlig opparbeidet terreng:
Formålsområde:
BKS1
BKS2
1)

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

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

Flatt Tak
Parapet
6,5m
6,5m

Bygg sammensatt av motstående pulttak regnes som saltaksbygg hvor øvre pulttaksmøne blir byggets
mønehøyde.
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3.2.6
Parkeringsanlegg kan inngå i bebyggelsen som parkeringskjeller, eller det kan anlegges
eksternt parkeringsanlegg på tomten. Frittstående garasjeanlegg kan oppføres i inntil 1 etasje,
og skal tilpasses tilhørende bebyggelse i materialvalg, takvinkel og farge. Frittstående
garasjeanlegg kan ha gesimshøyde maksimalt 3,5m over garasjegulv. Mønehøyde bestemmes
ut fra dette, men skal ikke overstige 6,0m over garasjegulv.

3.8

Lekeplass

Lekeplassnormen skal ligge til grunn for planlegging, bygging og vedlikehold.
Bygninger og anlegg som fremmer områdets bruk kan oppføres. Området er felles for
eiendommene i feltet og skal være universelt utformet.

§4

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
4.1

Kjøreveg

4.1.1
Kjøreveger skal opparbeides iht. vegvesenets håndbok N100 for angitte
dimensjoneringsklasser:
Veg:
o_SKV1
o_SKV2
f_SKV3

Dim. klasse:
Sa1
Sa1
A1

Bredde kjørebane:
5,0m
5,0m
4,0m

Bredde skulder:
0,5m
0,5m
0,5m

4.1.2
Kryss og avkjørsler skal ha frisiktsoner i tråd med vegnormaler N100 og V121. Det skal i kryss
mellom o_SKV1 og o_SKV2 sikres tilstrekkelig frisikt for uregulert T-kryss (N100, fig. E.7)
og i kryss mellom o_SKV2 og f_SKV3 sikres tilstrekkelig frisikt for avkjørsel (N100, fig.
E.26). Stoppsikt langs o_SKV1 og o_SKV2 settes til 50m som angitt for
dimensjoneringsklasse Sa1 med fartsgrense 50 km/t.

4.2
Annen veggrunn - grøntareal
Områdene skal benyttes for vegteknisk infrastruktur, snørydding eller fyllings- og
skjæringsskråninger.

4.3
Vegbelysning
Vegbelysning iht. Vegnormalenes krav skal etableres på felles kjøreveier i feltet.

§5

GRØNNSTRUKTUR

5.1
Friområder
Innenfor området kan det ikke settes i verk tiltak som er til hinder for bruk av området som
friområde. Mindre innretninger/anlegg som fremmer områdets bruk til rekreasjonsformål som
turstier eller grillplass med benker og bord tillates opparbeidet.
Det tillates anlagt ledningsanlegg i grunnen innenfor områdene.
4

120

§6

HENSYNSSONER
6.1
Sikringssone - Frisikt
Innenfor frisiktsonene skal det etableres frisikt i nivå 0,5m over kjørevegen. Det må ikke
plantes eller settes opp innretninger som hindrer den frie sikten i nivå 0,5m over kjøreveiene i
avkjørselen.
6.2
Sikringssone – Støy
Følgende vilkårene skal være oppfylte før en ny boenhet tillates plassert innenfor gul støysone:
1) Innendørs støynivå fra utendørs kilder i oppholds- og soverom skal være lik eller lavere
enn Lp A, 24h = 30 dB.
2) Innendørs støynivå fra utendørs kilder på natt (kl. 23-07) i soverom skal være lik eller
lavere enn Lp AF maks = 45 dB.
3) I en boenhet kan maksimalt halvparten av rommene for varig opphold (soverom, stue,
kjøkken) få sin(e) fasade(r) i gul støysone.
4) Minst 8 m2 solrik privat uteoppholdsareal per boenhet skal ha en støynivå lik eller mindre
enn Lden = 50 dB
5) Det mekaniske ventilasjonsanlegget skal sikre at beboerne i de støyutsatte rommene for
varig opphold får nok ren luft over hele året uten å måtte åpne de vinduene som ligger i gul
støysone.
Støynivå i T-1442/2012 tabell 3.3 og NS 8175:2012 klasse C gjelder forøvrig som
minimumskrav.
Oppfyllelse av kravene skal dokumenteres faglig. Rapporten inkl. nødvendige beregninger skal
følge med byggesak for det enkelte tiltak.

§7

REKKEFØLGEBESTEMMELSER
7.4
Opparbeidelse av felles lekeplasser
Felles lekeplass skal være opparbeidet og ferdigstilt samtidig med at første boenhet i område
BKS1 eller BKS2 tas i bruk.
Ved detaljplanleggingen av lekeområdene skal barna og «barna sin representant» i kommunen
tas med på råd. Lekeplass skal minimum opparbeides med sandlekeplass, benker og noe fast
dekke.

11.05.2017

Anne Marie E. Valderaune
Planlegger
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Oppdrag
Kunde
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Dato
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G-not-001
2017/05/09

Til
Fra
Kopi

Stein Roar Strand
Inger Lise Sollie
Marius Iversen (IKON Arkitekt og Ingeniør AS)

Skredfarevurdering for reguleringsplan Nedre
Nyhuslia boligfelt, Midtre Gauldal kommune

Dato 2017/05/09

Rambøll
Sjøhagen 6
Pb 3063
N-4095 Stavanger
T +47 97 42 80 00
www.ramboll.no

Utført av
Kontrollert av
Godkjent av

1.

Innledning
IKON Arkitekt og Ingeniører AS har på vegne av Midtre Gauldal
kommune engasjert Rambøll AS til å utføre skredfarevurdering i
forbindelse med reguleringsplan for boligfelt Nedre Nyhuslia. Planområdet ligger i Sokndal sentrum, se Figur 1.
Reguleringsplanen har vært lagt ut til offentlig ettersyn, der NVE
har gitt innsigelse på at skredfaren innfor planområdet må vurderes
nærmere. I planforslaget er det tegnet inn og beskrevet en faresone for skred i den nordvestvendte skråning innenfor planområdet,
se utsnitt av reguleringsplan i Figur 1 og vedlagt reguleringsplan-
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kart. I beskrivelsen er det kommentert at det potensielt er fare for jordskred innenfor denne
faresonen. Rambøll har utført skredfarevurdering av hele planområdet. Vurderingen omfatter en vurdering av fare for alle aktuelle skredtyper. Utført skredfarevurdering er basert på
observerte forhold ved befaring av området, samt studie av eksisterende grunnlagsdata som
topografiske kart, helningskart, geologiske og kvartærgeologiske kart og registrerte historiske hendelser i området.
En befaring av planområdet ble utført 3. mai 2017 av ingeniørgeologer fra Rambøll, gjennomført av Endre Kjærnes Øen og Inger Lise Sollie. Marius Iversen fra IKON Arkitekt og
Ingeniør AS var tilstede ved starten av befaringen for å vise rundt i planområdet.
Vurderingen av området tar utgangspunkt i dagens terreng- og vegetasjonsforhold. Dersom
vegetasjonsforhold eller det gjøres inngrep i bratt naturlig terreng over planområdet, må
skredfaren vurderes på nytt.
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Figur 1: Oversiktskart og utsnitt fra gjeldende reguleringsplan per
19.09.2016
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2.

Grunnlag
Følgende grunnlagsmateriale er benyttet i denne skredfarevurderingen:
Topografisk kart hentet fra den offentlige kartportalen NVE Atlas
Flyfoto hentet fra www.norgeibilder.no
Løsmassekart og berggrunnskart hentet fra kartportalen til NGU
Helningskart hentet fra www.skredkart.ngi.no
Reguleringsplankart (PlanID 2016002) per 19.09.2016 (mottatt som tilbudsgrunnlag)
FKB-kart med VA-løsning (mottatt som tilbudsgrunnlag)

3.

Krav til sikkerhet
Krav til sikkerhet mot skred og flom er gitt i Veiledning om tekniske krav til byggverk
(TEK10), som inngår i plan- og bygningsloven. Ved plassering av byggverk i skredfarlige
områder er det definert tre sikkerhetsklasser for skred, inndelt etter konsekvens og største
nominelle årlige sannsynlighet for skred, se Tabell 1.
I vurderingen av hvilken sikkerhetsklasse byggverket havner i, må det tas hensyn til både
konsekvenser for liv og helse, samt økonomiske verdier. I områder som kan utsettes for
flere typer skred er det den samlede nominelle årlige sannsynligheten for skred som skal
legges til grunn.
Tabell 1: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde.

3.1

Sikkerhetsklasse for
skred

Konsekvens

Største nominelle årlige
sannsynlighet

S1
S2

Liten
Middels

1/100
1/1000

S3

Stor

1/5000

Sikkerhetsklasser
Sikkerhetsklasse S1 omfatter tiltak der et skred vil ha liten konsekvens. Dette kan eksempelvis være byggverk der det normalt ikke oppholder seg personer og der det er små økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser.
Sikkerhetsklasse S2 omfatter tiltak der et skred vil føre til middels konsekvenser. Dette kan
eksempelvis være byggverk der det normalt oppholder seg maksimum 25 personer og/eller
der det er middels økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser.
Sikkerhetsklasse S3 omfatter tiltak der konsekvensen av en skredhendelse er stor. I dette
ligger det eksempelvis byggverk der det normalt oppholder seg mer enn 25 personer
og/eller der det er store økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser.
Byggverk som reguleres av sikkerhetskravene i § 7-3 annet ledd kan plasseres i områder
der sannsynligheten for skred er større enn minstekravet i forskriften, men dette forutsetter
at det gjennomføres sikringstiltak som reduserer sannsynligheten for skred mot byggverket
og tilhørende uteareal til det nivå som er angitt i forskriften.
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3.2

Aktuell sikkerhetsklasse
Reguleringsplan for Nedre Nyhuslia boligfelt består av tre områder beskrevet som frittliggende småhusbebyggelse (eksempelvis enebolig) og to områder med konsentrert småhusbebyggelse (eksempelvis eneboliger i kjede/rekkehus). I området regulert til konsentrert
småhusbebyggelse er det sannsynlig at disse vil være av samme type som eksisterende
boliger i nabolaget. Boliger i nabolaget er frittstående eneboliger og rekkehus med 2-3 boenheter. Planlagt byggverk i reguleringsområdet vurderes å havne i sikkerhetsklasse S2. For
sikkerhetsklasse S2 tillates det at største nominell årlig sannsynlighet for skred er 1/1000.

4.

Beskrivelse av reguleringsområdet og observasjoner fra befaring

4.1

Terreng
Bildet i Figur 2 viser området som er kartlagt. Fra veg SKV2 (ref. reguleringsplankartet)
langs østre reguleringsgrense er det en bratt skråning før terrenget flater ut på et platå.
Planlagte boligtomter er på dette platået. Deler av skråningen er vurdert som faresone for
skred i planforslaget, markert med rød skravur på reguleringsplankartet i Figur 1 og vedlagt.
Platået har tidligere vært jordbruksareal. Skråningen har en høydeforskjell på omtrent 15 m
fra vegen og opp til platået. I henhold til helningskartet i Figur 3 er hele planområdet og det
nærmeste terrenget over planområdet under 20˚. I felt ble terrenghelningen i skråningen
ned mot veg SKV2 målt til omtrent 20˚ jevnt langs hele skråningen. Skråningen er noe
brattere i nedre del, men er generelt under 30˚. Skråningen over SKV2 har jevn helning og
det ble ikke observert forsenkninger eller raviner som framstår som tydelige drensveger for
overflateavrenning. Skråningen ned mot veg SKV1 (ref. reguleringsplankartet) i nordligste
del av planområdet er under 20˚. I skråningen over SKV1 er terrenget ujevnt med flere
mindre bekkeløp som skjærer ned i terrenget.
På platået som skal bebygges er det noe stigning mot sør. Under befaringen ble det opplyst
om at det kan bli aktuelt å flytte masser fra sørlige del til området BFS2 (ref. reguleringsplankartet) for å planere området.
Mot sørvestre del av planområdet stiger terrenget med en skråning opp mot eksisterende
bebyggelse. Denne skråningen er etablert i forbindelse med eksisterende bebyggelse og
anses ikke som naturlig bratt terreng. Vurdering av skredfare i dette området inngår derfor
ikke i denne vurderingen.
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Naturlig bratt terreng

Veg SKV1

Figur 2: Oversiktsbilde fra befaringsdagen. Svart stiplet linje viser omtrentlig avgreningen av kartlagt
område. Rødt område er naturlig bratt terreng innenfor planområdet som er vurdert med tanke på skredfare.
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Figur 3: Helningskart over aktuelt område. Planområdet ligger innenfor svart firkant.

4.2

Vegetasjon
I skråningen ned mot veg SKV1 er det gammel og ung bjørkeskog. Skråningen mot veg
SKV2 er vegetert med gammel og ung bjørk i mesteparten av de 2-3 høydemetrene nærmest vegen. I resten av skråningen er det gressbakke og ingen skog.

4.3

Vannveger
Figur 4 viser kart mottatt i tilbudsgrunnlaget, der VA-løsning for reguleringsområdet er tegnet inn. Rambøll er i tilbudsgrunnlaget og under befaringen informert om at det er etablert
vann- og avløpsledninger innenfor reguleringsområdet. En VA-ledning har blitt gravd i skråningen ned mot veg SKV2 i nyere tid. Det opplyses også om at det er oppkom av grunnvann
i området ved tomt BSF2. Flaten hvor det skal bebygges skal være godt drenert og overvann ledes til kommunalt ledningsnett. Grunnvannet skal ha vært vannforsyning til et meieri
i tidligere tider.
Åpne vannløp og vannsig som ble observert på befaringsdagen er påtegnet med lokalitetsnummer på kartet i Figur 4 og observerte forhold er beskrevet i påfølgende tekst.
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1.
2.
Oppdemmet overfaltevann
4.
3.

5.

6.

Figur 4: Kart mottatt i tilbudsgrunnlaget. VA-løsning framkommer av kartet. Åpne vannløp og vannsig som
ble observert på befaringsdagen er påtegnet kartet med blå heltrukket strek og nummerert. Kommentarer
til lokalitetene er gitt under.

1. Rennende vann i grøft fra naturlig tilsig og snøsmelting fra skråningen over. Det ble
observert utløp av drenert vann i veggrøften. Vi informerer om at nordligste utløp
mangler rist.
2. I skråningen over veg SKV1 i nordligste del av planområdet er det åpne bekkeløp med
flere forgreininger, som vist på kartet i Figur 4. Bildet i Figur 5 viser utløp av vann i øvre
del av skråningen. Dette vannet er drenert fra platået som skal bebygges. Figur 6 viser
bildet av skråningen tatt fra veg SKV1, og viser at det generelt er bløtt i skråningen.
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Mye av overflatevannet skyldes snøsmelting. Det er etablert drenering i nedre del av
bekkeløpene og ut i veggrøft, som omtalt i punkt 1.

Figur 5: Vann fra VA-ledning som har utløp i øvre del av skråningen innenfor planområdet.

Figur 6: Bilde tatt fra veg SKV1 og oppover skråningen i nordligste del av planområdet.

3. Det ble observert overflatevann på platået som skal bebygges. Vannet kommer fra
snøsmelting i området og sannsynligvis fra oppkom av vann som ledes langs grøften
av vegen som er etablert på platået. Lengst mot nord er vann oppdemmet. Kartet i
Figur 4 viser at det går en VA-ledning i grunnen under det bløte området.
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Overflatevann

Figur 7: Det ble observert en del overflatevann på platået som
skal bebygge.

4. Rambøll er opplyst om at det er lagt en VA ledning i nyere tid i skråningen ned mot
veg SKV2. Ledningen er vist på kartet i Figur 4. I tilbudsgrunnlaget er det opplyst
om at det ikke er kjent at det ble registrert ustabilitet i grunnen ved legging av rør
her.
5. På platået som skal bebygges er det etablert en veg. Det ble observert vannsig i
vestre grøft, se bilde i Figur 8. Mye av vannet kommer sannsynligvis fra snøsmelting
i området og muligens fra oppkom av vann.
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Figur 8: Vann i veggrøft på platået som skal bebygges.

6. Her ble det registrert utløp av vann fra VA-ledning som drenerer området i overliggende eksisterende bebyggelse. Videre løp av vannet går i naturlig terreng i retning
mot området som skal bebygges. Synlig løp er et par meter, og det var ikke mulig å
se hvor vannet har utløp i nedenforliggende terreng. Sannsynligvis er dette vannet
tatt hånd om av VA-anlegget som er etablert for Nedre Nyhuslia, men dette må bekreftes av ansvarlig innen VA.
4.4

Løsmassekart og berggrunnskart
I henhold til løsmassekart fra NGU ligger hele reguleringsområde innenfor et område der det
forventes å være tykt dekke av morenemateriale.
Området er tidligere er benyttet som jordbruksområde, og synlige materialer i veggrøft på
området matjord. Det ble forsøkt gravd med liten spade i skråningen ned mot veg SKV 2,
men det ble ikke gravd dypt nok til å se hva som er under matjorden. I skråningen over
SKV1 er terrenget ujevnt. Det ble registrert løsmasser av torv/myr, morenematerialer og
blokker. Området er sannsynligvis benyttet som deponiområde i forbindelse med tidligere
jordbruk.
Berggrunnsgeologisk kart viser at berggrunnen er kartlagt å bestå av mørk kalkholdig biotittfyllitt, glimmerskifer og grafittfyllitt. Det ble ikke registrert bergblotninger i området.
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4.5

Aktsomhetskart fra NVE
I henhold til offentlig aktsomhetskart fra NVE, tilgjengelig i kartportalen NVE Atlas, ligger
hele reguleringsområdet utenfor definerte aktsomhetsområder for alle skredtyper.

4.6

Historiske skredhendelser
Historiske skredhendelser er registrert i den offentlige kartportalen NVE Skredhendelser
tilgjengelig på NVE sine nettsider. Det er ikke registrer skredhendelser innenfor aktuelt planområde, eller så nært planområdet at disse kan sees på som representative for planområdet.
Det ble ikke observert spor etter ferske skredhendelser på befaringsdagen. Det ble heller
ikke registrer terrengformasjoner i terrenget som tydelig framstår som spor etter eldre
skredhendelser.

5.

Vurdering av skredfare

5.1.1

Jordskred
Jordskred utløses vanligvis i terreng som er brattere enn 25˚-30˚, hvor forsenkninger er
mest utsatt (NVE, 2014). Menneskelige inngrep som endrer de naturlige dreneringsforholdene er en av de vanligste årsakene til at jordskred utløses.
Naturlig bratt terreng som er vurdert som potensielt skredfarlig terreng innenfor planområdet er vist i Figur 2. Registreringer i felt viser at hele skråningen i potensielt område er omtrent 20˚ eller lavere, med noen lokalt brattere parti nærmes vegen under planområdet. I
henhold til løsmassekart forventes det at hele skråningen består av morenematerialer. Hele
skråningen er vegetert, hvor det er gressbakke i øvre del og løvskog i nedre deler og i nordligste del av planområdet. I skråningen ned mot veg SKV2 er det ingen bekkeløp, og dermed ingen pågående erosjonsaktivitet. I skråningen ned mot SKV1 er det åpne bekkeløp,
men det ble ikke registrert pågående erosjon. I denne delen er terrenghelningen slak og det
er tett vegetasjon, og det vurderes derfor at bekker i området ikke har et erosjonspotensiale
som kan føre til at store jordskred kan utløses. For å ivareta sikre forhold mot jordskred er
det viktig at naturlige inn- og utløp av vann til/fra planområdet ikke endres, og/eller at VAanlegg dimensjoners slik at det ikke er fare for at det oppstår en situasjon der vann tar nye
veger i terrenget. Det ble ikke registrert terrengformasjoner eller spor som tilsier at det har
vært jordskredaktivitet i skråningen tidligere.
Med dette vurderes det at det ikke er sannsynlig at planområdet er utsatt for jordskred fra
naturlig bratt terreng. Det forutsettes at VA-anlegg legges og dimensjoneres slik at det ikke
er fare for at det kan oppstå en situasjon der vann tar nye veger i terrenget.
Det understrekes at Rambøll har i dette notatet vurdert faren for skred fra naturlig bratt
terreng. Grunnforhold og stabilitet i forbindelse med fundamentering av nye byggetiltak og
andre inngrep i skråningene innenfor planområdet må utredes av geoteknikker.

5.1.2

Snø- og sørpeskred
Snøskred utløses vanligvis i terreng som er 30˚-50˚. Helningskartet i Figur 3 og målinger i
felt viser skråningen innenfor planområdet er under 20˚. Høydeforskjellen mellom veg og
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toppkant skråning er lav, ca. 15 meter. Helningskartet viser også at dalsiden over planområdet er under 20˚, med unntak av et parti omtrent 500 meter over planområdet der terrenghelningen er 30-40˚. Flyfoto viser i at det er tett skog i området som er over 30˚. PÅ
grunn av terrenghelningen vurderes det at det ikke er sannsynlig at det kan løsne snøskred i
dalsiden over planområdet.
Med dette vurderes det at planområdet ikke er utsatt for snøskredfare.
Sørpeskred kan utløses i terreng med helning ned mot 5˚, vanligvis langs bekkeløp eller
andre forsenkninger i terrenget (NVE, 2014). Terrenghelning i skråningen innenfor planområdet tilsier at det teoretisk kan utløses sørpeskred her. Bekkeløpene i nordligste del av
planområdet kan teoretisk føre til at snømasser mettes og fører til utløsing av skred med
utløp mot veg SKV 1. I dette området er det tett skog, som vil bidra til å motvirke at det
samles store snømengder. Bekkene er små og skråningens utstrekning er begrenset, og det
vurderes at det ikke er sannsynlig at et større sørpeskred kan utvikle seg. Det kan ikke utelukkes at snømasser kan overmettes av vann og settes i bevegelse, men dette anses som
lokale utglidinger uten potensiale til å gjøre skade.
I terrenget oppover dalsiden over planområdet er det et bekkeløp som har retning mot planområdet. Flyfoto viser at det er tett skog langs hele bekkeløpet, som vil motvirke oppsamling av snø. Gjennomgang av historiske flyfoto viser ingen tegn til skredhendelser langs
bekkeløpet tidligere. Horisontalavstanden fra bekkeløpene til planområdet er så stor og terrenghelningen er så slak at eventuelle mindre utglidninger langs bekkeløpet vurderes at vil
stoppe i god avstand fra planområdet.
Med dette vurderes det at planområdet ikke er utsatt for fare for sørpeskred.
5.1.3

Steinsprang
Det er ikke berghammere innenfor planområdet eller i dalsiden over planområdet som vurderes som potensielle løsneområder for steinsprang.
Planområdet vurderes å ikke være utsatt for fare for steinsprang.

6.

Konklusjon
Rambøll har utført skredfarevurdering for Nedre Nyhuslia boligfelt. Jordskred, snøskred,
sørpeskred og steinsprang er vurdert som aktuelle skredtyper i området, og disse er utredet
nærmere. Basert på observasjoner i felt og gjennomgang av tilgjengelig grunnlagsmaterialer, vurderer Rambøll det at planområdet ikke er utsatt for skredfare fra naturlig bratt terreng innenfor planområdet eller fra dalsiden over planområdet.
Utført skredfarevurdering er basert på dagens forhold. Det forutsettes at VA-anlegg innenfor
planområdet legges og dimensjoneres slik at det ikke er fare for at det kan oppstå en situasjon der vann tar nye veger i terrenget.
Det understrekes at grunnforhold og stabilitet i forbindelse med fundamentering av nye
byggetiltak og andre inngrep i skråningene innenfor planområdet ikke inngår i denne skred-
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farevurderingen, da dette må utredes av geoteknikker i forbindelse med prosjektering av
byggetiltakene.

7.

Referanser
NVE. (2014). Veileder 8-2014 Sikkerhet mot skred i bratt terreng. Norges vassdrags- og
energidirektorat.
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1.0

Formålet med reguleringen

Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for en ny eneboligtomt på område som i gjeldende
reguleringsplan for Soknedal sentrum er regulert til offentlig friområde. Midtre Gauldal kommune
behandlet i formannskapet 23.11.15, sak. 56/15 søknad om kjøp at eneboligtomt, og innvilget denne
søknaden under forutsetning av at gjeldende reguleringsplan for Soknedal sentrum ble revidert.
For å redusere de landskaps- og rekreasjonsmessige konsekvensene av at et offentlig friområde
omdisponeres til boligformål, har deler av boligområde B20 i gjeldende plan blitt omdisponert til
offentlig friområde og nærlekeplass. Dette innebærer at forholdet mellom areal avsatt til bolig- og
grøntområder forblir tilnærmet uendret etter planrevisjonen.
I reguleringsplanen for Nedre Nyhuslia boligfelt inngår boligområdene B19, B20 og B21 fra gjeldende
reguleringsplan for Soknedal sentrum. Formålsgrenser og navngiving av de enkelte formålsområder
kan avvike fra gjeldende plan, mens bestemmelser holdes uendret.

2.0

Planoppstart

Iht. saksprotokoll i formannskapet 23.11.15, sak. 56/15 vedtar rådmannen å igangsette arbeid med
utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Nedre Nyhuslia boligfelt. Det ble videre avholdt
oppstartsmøte mellom kommunens planavdeling og planlegger 03.02.2016, hvor planforutsetninger,
viktige utredningsbehov, krav til planforslaget, medvirkning og fremdrift ble gjennomgått.
2.1

Melding om igangsatt regulering

Melding om oppstart regulering av Nedre Nyhuslia boligfelt ble kunngjort i Gauldalsposten og
Trønderbladet i februar 2016. Naboer, offentlige instanser og berørte interesser ble gitt melding i brev
dat. 10.02.16. Frist for merknader/innspill ble satt til 18.03.16.

3.0

Gjeldende plansituasjon

Området som medtas i reguleringsplan for
Nedre Nyhuslia boligfelt er i gjeldende
reguleringsplan for Soknedal Sentrum (ID:
20100003) regulert til boligformål, kjøreveg og
friområde. Planavgrensningen for ny
reguleringsplan er vist med rød stiplet linje i
bilde 1 til høyre.

Bilde 1: Planavgrensning for Nedre Nyhuslia boligfelt vist i rødt.
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4.0

Dagens arealbruk

Arealet som inngår i planforslaget består av et jordstykke på ca. 10 daa, samt noe skogsterreng i
skråningene på øst- og vestsiden av planområdet. Midtre Gauldal kommune har opparbeidet kjøreveg
frem til området iht. gjeldende plan, og det er igangsatt bygging av to flermannsboliger innenfor
område BFS3 (B19).

5.0

Reguleringsplanen

5.1

Generelt

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

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

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

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

Bebyggelsen

Planområdet ligger i dalsiden - på vestsiden av Soknedal sentrum - 20 – 30 meter høyere i terrenget
enn E6 og bebyggelsen i dalbunnen. Deler av området ligger på et større platå på ca. kote 253, og
platået egner seg godt for flermannsboliger med høy utnyttelsesgrad.
Områdene avsatt til boligformål er delt i to underformål ut fra hvilke bebyggelsestyper tomtene egner
seg for. Områder angitt BFS (frittliggende småhusbebyggelse) kan bebygges med eneboliger, mens
områder angitt BKS (konsentrert småhusbebyggelse) kan bebygges med mer konsentrert bebyggelse,
som rekkehus, kjedehus, flermannsboliger el. tilsvarende.
Utnyttelsesgrad for de enkelte boligområdene videreføres som i gjeldende plan med %-BYA = 30% for
alle boligområder med unntak av områdene avsatt til BKS, som gis en tillatt utnyttelsesgrad %-BYA =
50%.
I skråningen vest for kjøreveg f_SKV3 er det avsatt et areal på 600m2 til opparbeidelse av nærlekeplass
for de minste barna i feltet. Lekeplassen ligger i en skråning med helning 1:6 i øvre del og 1:12 i nedre
del, og vil få gode solforhold gjennom dagen. Da boligfeltet vil passe både unge og eldre vil også
lekeplassen kunne tilrettelegges som sosial møteplass for alle aldersgrupper.
5.3

Veger

Planforslaget viderefører vegtraseer fra reguleringsplan for Soknedal sentrum, men felles adkomstveg
SKV3 har blitt forlenget med 37m for å gi tilkomst til ny eneboligtomt BFS2. I enden av kjøreveg
f_SKV3 er det regulert inn vendehammer for lastebil (N100, fig. E.49) for å sikre tilstrekkelig areal for
vending av renovasjonskjøretøyer og lignende.
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Kjøreveger er gitt følgende dimensjoneringsklasser iht. vegnormal N100:
Veg:
o_SKV1
o_SKV2
f_SKV3

Dim. klasse:
Sa1
Sa1
A1

Bredde kjørebane:
5,0m
5,0m
4,0m

Bredde skulder:
0,5m
0,5m
0,5m

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

Grøntområder

Det avsettes grøntområder på til sammen 4,8 daa. innenfor planområdet regulert som friområde (SOSI
3040). Områdene tilrettelegges for bruk av feltets beboere, og innenfor friområdene kan det
opparbeides stier og for eksempel grillplass med benker og bord.

5.5

Reguleringsformål

Området foreslås regulert til:
Planloven § 12-5:
1. Bebyggelse og anlegg
Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse
Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse
Lekeplass
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
- Kjøreveg
- Annen veggrunn - grøntareal
3. Grønnstruktur
Friområde
Planloven § 12-6:
-

Sikringssone (frisikt)
Faresone (Ras- og skredfare)
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6.0

Virkninger av planforslaget

6.1

Overordnede planer

Reguleringsplanen er i hovedsak i samsvar med gjeldende reguleringsplan og kommuneplan, men noe
areal regulert til boligformål og friområde omdisponeres. Forholdet mellom areal avsatt til bolig- og
grøntområder forblir tilnærmet uendret etter planrevisjonen.
6.2

Landskap

Planområdet ligger i dalsiden - på østsiden av Soknedal sentrum - 20 – 30 meter høyere i terrenget enn
E6 og bebyggelsen i dalbunnen. Deler av området ligger på et større platå på ca. kote 253, og
landskapet preges i hovedsak av jordbruksteiger, skogkledde skråninger, frittliggende
småhusbebyggelse og kjøreveger. De lavest liggende byggeområdene ligger 25 meter høyere enn
nivået på elva Sokna, og det konkluderes derfor med at området ikke er flomutsatt.
6.3

Stedets karakter

Soknedal er et lite og attraktivt tettsted preget av landbruksnæring, service- og handelsbedrifter og
boligbebyggelse av varierende størrelse og type. I boligfeltene Fagerlia og Nyhus finner vi stort sett
eneboliger, men det har i senere tid tilkommet innslag av flermannsboliger i de etablerte boligfeltene.
6.4

Kulturminner og kulturmiljø

Fylkeskommunen har befart planområdet tidligere, og det ble ikke observert automatisk fredete eller
andre verneverdige kulturminner som planen vil komme i konflikt med.
6.5

Forholdet til kravene i kap II Naturmangfoldloven

Kapittel II, § 4, uttrykker mål om å ivareta mangfoldet av naturtyper innenfor deres naturlige
utbredelsesområde og med det artsmangfoldet og de økologiske prosessene som kjennetegner den
enkelte naturtype. Målet er også at økosystemers funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så langt
det anses rimelig.
Det er ikke funnet at planforslaget kommer i konflikt med naturtyper eller artsobservasjoner.
6.6

Rekreasjonsinteresser/rekreasjonsbruk

Planforslaget avsetter et areal på 600 m2 til nærlekeplass for de minste barna i feltet, men dette området
kan også tilrettelegges som sosial møteplass for alle aldersgrupper. I tillegg kan det opparbeides
gangstier, benker o.l. innenfor friområdene, noe som tilrettelegger for økt bruk av områdene for
rekreasjon.
I Soknedal ligger det også større sammenhengende områder med innbydende natur som egner seg godt
for friluftsliv og rekreasjon. Feltet er med det godt tilrettelagt med tanke på rekreasjonsinteresser både i
nærområdet og området rundt.
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6.7

Trafikkforhold

Adkomst til boligfeltet vil bli fra E6, via Fv658 og Kv47. Vegene er opparbeidet med fast dekke, og
kryss er utformet iht. gjeldende krav og normer.
Internt i boligfeltet er det regulert inn en adkomstveg med 4,0m kjørebanebredde og 0,5m vegskulder.
Vegen vil som blindveg får begrenset trafikk samtidig som siktforholdene er gode, og det vurderes
derfor til at vegen trygt kan benyttes som ferdselsåre for myke trafikanter.
Sikker skoleveg:
Barna i boligfeltet vil gå ved Soknedal
skole, som er en barneskole med klasser
fra 1. til 7. årstrinn. Det er under 1 km
fra boligfeltet til skolen, noe som betyr
at barna ikke vil ha rett på skoleskyss.
Det er i dag opparbeidet fotgjengerfelt
som krysser E6 sør for avkjøring til
Fv658, og det er anlagt gangveg på
østsiden av E6 i retning mot Soknedal
barneskole.
Mellom boligfeltet og E6 vil Kv47 bli
benyttet som ferdselsåre for myke
trafikanter. Vegen er regulert med
kjørebanebredde 5,0m og vegskulder
0,5m, samtidig som den er
breddeutvidet i krappe kurver. Vegen
holder med det god bredde, og det anses
som trafikksikkert å benytte denne som
tilbud for gående og syklende frem til
fotgjengerfelt ved E6.
Bilde 2: Korteste veg til trygg passering av E6 for myke trafikanter.
6.8

Barns interesser

Barnas interesser ivaretas gjennom planprosessen og planløsningen. I Rikspolitiske retningslinjer
T-2/08 for barn og unge framgår det at det skal settes av areal som er store nok og egna for lek og
opphold til ulike årstider:»I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt
eget lekemiljø. Dette forutsetter blant annet at arealene er store nok og egner seg for lek og opphold,
gir mulighet for ulike typer lek, til ulike årstider kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter
for samhandling mellom barn, unge og voksne».
Det er avsatt areal for opparbeidelse av en lekeplass innenfor planområdet på 600 m2 som tilrettelegges
for lek, mestring og rekreasjon for de minste barna i feltet. Ved detaljplanleggingen av lekeområdene
skal barna og «barna sin representant» i kommunen tas med på råd. Minimum tilrettelegging innenfor
lekeområdene bør være sandlekeplass, benk og noe fast dekke.
6.9

Sosial infrastruktur

Tilrettelegging av boligfeltet for mindre boenheter tilpasset eldre og nyetablerere er viktig for å skape
en helhetlig boligstruktur med tilbud til alle aldersgrupper, og blir med det et viktig grep for å sikre en
fremtidsrettet utvikling av Soknedal som bosted.
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6.10

Universell tilgjengelighet

Formålsområdene avsatt til boligformål ligger delvis i en skråning med helning 2:10 og delvis på et
flatere platå som er meget godt egnet for universell utforming. Universell utforming bør vektlegges
innenfor planområdet da boenhetene primært er ønsket tilpasset eldre mennesker og yngre familier i
etableringsfasen. Generelt legges krav i TEK10 til grunn for universell utforming av boliger og
uteareal.
6.11

Energibehov – energibruk

Utbyggingen representerer ikke spesielle utfordringer med hensyn til energibehov.
6.12

Jordressurser/landbruk

Planforslaget innebærer i forhold til dagens bruk av området en omdisponering av ca. 10 daa.
jordbruksareal til boligformål. Omdisponeringen er behandlet og godkjent gjennom kommuneplan for
Midtre Gauldal og gjeldende reguleringsplan for Soknedal sentrum, og utredes derfor ikke nærmere i
denne planbeskrivelsen.
6.13

Teknisk infrastruktur

Vann- og avløpsledninger vil tilknytes kommunens eksisterende ledningsnett innenfor området. Det er
opparbeidet ledningsanlegg i kjøreveg f_SKV3 som er tiltenkt området BKS1 og BKS2, samtidig som
det er anlagt vann- og spillvannskum i kryss mellom o_SKV2 og f_SKV3.
Kommunens VA-ansvarlig har opplyst at det innenfor boligområde BFS2 ligger nedgravd en ståltank
tilhørende et eldre meieri. Denne må fjernes før området kan benyttes til boligformål. Eksisterende
overvannsledninger som går gjennom tomten må også omlegges.

Bilde 3: Kommunalt vann- og avløpsanlegg.
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6.14

Grunnforhold

Grunnforholdene innenfor planområdet består iht.
NGU løsmassekart av morenematerialer som kan
inneholde alt fra leire til stein og blokk.
Moreneavsetningene kan ha tykkelse fra 0,5m til
flere ti-talls meter, og det er få eller ingen
fjellblotninger i området. Planområdet ligger
høyere enn marin grense på kote 171, og området
anses derfor ikke som utsatt for kvikkleireskred.
Nordøst for formålsområdene BKS1 og BFS2
skråner terrenget ned mot dalen, og skråningen har
en helning på ca. 35°. Jordskred kan normalt
utløses i terreng som er brattere enn 30°, og
forekommer vanligvis i morenemasser.
Under offentlig ettersyn av planforslag for
Nyhuslia Boligfelt ga NVE innsigelse til plantiltak.
I innsigelsen ba NVE om at skredfaren innenfor
planområdet må vurderes nærmere. IKON Arkitekt
og Ingeniør AS har derfor, på vegne av Midtre
Gauldal kommune, engasjert Rambøll AS til å
utføre skredfarevurdering av planområdet.

Bilde 4: Fareområde i skråning vist med rød skravur.

Sammen med representant fra IKON Arkitekt og Ingeniør AS gjennomførte Rambøll AS en befaring
av planområde den 3.mai 2017. Befaringen danner sammen med studie av eksisterende grunnlagsdata
grunnlaget for utført skredfarevurdering.
Rambøll AS konkluderer i sin skredvurdering av Nyhuslia Boligfelt at hverken planområdet eller
dalsiden over planområdet er utsatt for skredfare i form av jordskred, snøskred, sørpeskred eller
steinsprang fra naturlig bratt terreng. Skredfarevurderingen forutsetter at VA-anlegg innenfor
planområdet legges og dimensjoneres slik at det ikke er fare for at vann tar nye veger i terrenget.
Rambøll AS understreker også at den faglige vurderingen av skredfare tar utgangspunkt i dagens
situasjon og at grunnforhold og stabilitet i forbindelse med fundamentering av nye byggetiltak og andre
inngrep i skråningene i planområdet ikke inngår i skredfarevurderingen. Stabilitet i forbindelse med
fundamentering må derfor vurderes av geoteknikker i forbindelse med prosjektering av byggetiltakene.
Nærmere opplysninger om utført skredfarevurdering med tilhørende analyse og datagrunnlag er gitt i
vedlagt G-not-001, dat. 09.05.2017.
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7.15

Støyforhold

Boligfeltet ligger på det nærmeste ca. 50m vest
for E6 gjennom Soknedal sentrum, og deler av
planområdet ligger i gul støysone.
Det er inntatt en fellesbestemmelse i planens
bestemmelser som angir hvilke vilkår som må
oppfylles før nye boenheter tillates oppført
innenfor gul støysone.
Støynivå i T-1442/2012 tabell 3.3 og NS
8175:2012 klasse C gjelder for øvrig som
minimumskrav til nye boenheter.

Bilde 5: Støysonekart.

7.16

Økonomiske konsekvenser for kommunen

Boligfeltet er kommunalt eid, og det vil derfor måtte påregnes kommunale utbygginger/investeringer.
7.17

Konsekvenser for næringsinteresser

Økt aktivitet i området, bedre tilgang på boligtomter og økt innbyggertall er positivt for
næringsinteressene i nærområdet og i Midtre Gauldal Kommune.
7.18

Interessemotsetninger

Det er ikke avdekket tungtveiende interessemotsetninger.
7.19

Avveining av virkninger

Med grunnlag i de vurderinger som er gjort foran er summen av fordelene som følger av den planlagte
utbyggingen og reguleringen klart større enn ulempene.
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7.20

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Det er gjennomført ROS-analyse som er dekkende for planforslaget i tråd med veileder fra direktoratet
for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb), Samfunnssikkerhet i arealplanlegging.
Risikomatrise er lagt til grunn for risiko- og sårbarhetsvurderingene:
Sannsynlighet:
Svært
sannsynlig
Meget
sannsynlig

5

10

15

20

25

4

8

12

16

20

3

6

9

12

15

2

4

6

8

10

1

2

3

4

5

Ufarlig

En viss fare

Kritisk

Farlig

Katastrofalt

Sannsynlig
Mindre
sannsynlig
Lite
sannsynlig

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

Konsekvenser
Definisjon av matrisens verdier:
Sannsynlighet:

Konsekvenser:

Svært sannsynlig

Skjer ukentlig / forhold som er
kontinuerlig tilstede i området

Ufarlig

Ingen personer eller
miljøskader / enkelte tilfeller
av misnøye

Meget sannsynlig

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

En viss fare

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

Sannsynlig

Kjenner til tilfeller med kortere
varighet

Kritisk

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

Mindre sannsynlig

Kjenner 1 tilfelle i løpet av en
10-års periode

Farlig

Person- eller miljøskader og
kritiske situasjoner
(behandlingskrevende)

Lite sannsynlig

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

Katastrofalt

Personskade som medfører død
eller varige men, mange
skadede, langvarige
miljøskader

Til grunn for temavalg i ROS-analysen ligger Fylkesmannens sjekkliste og planens
konsekvensvurdering kap. 6. Analysen omfatter vurdering av risiko og sårbarhet for både menneske,
miljø og materiell. Følgende risiko er avdekket, og følgende avbøtende tiltak foreslås:
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Konsekvens:

Sluttrisiko:

Avbøtende tiltak:

Sannsynlighet:

Samlet risiko:

Nordøst for
formålsområdene
BKS1 og BFS2
skråner terrenget ned
mot dalen, og
skråningen har en
helning på ca. 35°.
Jordskred kan
normalt utløses i
terreng som er
brattere enn 30°, og
forekommer
vanligvis i
morenemasser.

Konsekvens:

Naturgitte forhold:
Fare for jordskred
eller utglidning av
byggeområde.

Risiko:

Sannsynlighet:

Tema:

1

3

3

1

3

3

2

3

6

Ved prosjektering av
byggetiltak innenfor
planområdet, må det
gjennomføres geoteknisk
vurdering av grunnforhold
og stabilitet i forbindelse
med fundamentering.

2

3

6

Skredfarevurdering
av planområdet
konkluderer med at
planområdet ikke er
utsatt for skredfare
fra naturlig bratt
terreng.

Trafikksikkerhet:
Trafikksikkerhet for
myke trafikanter
internt i boligfelt.

Trafikksikkerhet for
myke trafikanter
utenfor boligfeltet.

Intern kjøreveg i
boligfeltet vil bli
benyttet som
ferdselsåre for myke
trafikanter mellom
bebyggelse og
lekeplass/kommunal
veg.
Kv47 vil bli benyttet
som ferdselsåre for
myke trafikanter
mellom boligfeltet og
gangveg på østsiden
av E6.

3

3

4

4

Kjørevegen har
fartsgrense 80 km/t.

12

12

Kjørevegen anlegges med
god bredde, og
vegstrekningen har gode
siktforhold. Kjørevegen er
blindveg som medfører
begrenset trafikkmengde.

Kv47 er regulert med
kjørebanebredde 5,0m,
vegskulder 0,5m og
breddeutvidelse i krappe
kurver. Vegen blir med det
oversiktlig på strekningen.
For at kjørevegen skal kunne
benyttes av myke trafikanter
anbefales det at fartsgrensen
reduseres til maks. 50 km/t.
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8.0

Innkomne merknader/innspill

8.1

Merknader under melding om planoppstart

Statens Vegvesen, brev 10.03.2016
Statens vegvesen påpeker at støynivået fra vegtrafikk er over 55 dB i planområdet. Det må sikres at
boligene får tilfredsstillende støynivå. Det må utarbeides en støyrapport i forbindelse med planarbeidet
som viser fremtidig støynivå ved fasade og ved uteplass, samt eventuelle forslag på støydempende
tiltak iht. retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)
Tiltakshavers merknader:
•
•

Det er inntatt en fellesbestemmelse i planens bestemmelser som angir hvilke vilkår som må
oppfylles før nye boenheter tillates oppført innenfor gul støysone. Støynivå i T-1442/2012
tabell 3.3 og NS 8175:2012 klasse C gjelder for øvrig som minimumskrav til nye boenheter.
Vegtrase for ny E6 gjennom Soknedal sentrum fører denne lengre mot øst, og det vil da oppstå
større avstand mellom kjørevegen og boligområdet. Dette vil på sikt gi bedrede støyforhold
for bebyggelsen.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, brev 14.03.2016
Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt melding om igangsatt reguleringsplan, og har
følgende foreløpige vurderinger av planen:
Overordnede føringer
Gjeldende kommunedelplan for Soknedal sentrum er fra 2001. Reguleringsplan for Soknedal sentrum
inkludert E6 ble vedtatt i 2010. Området er regulert til bolig og friområde. Foreslått arealbruk er også
bolig og friområde, men med endret avgrensning av områdene. Ut fra det oversendte materialet er det
ikke mulig å se hvor mye areal som blir omdisponert som følge av endringen. Når planen kommer på
høring bør det komme tydelig frem av planbeskrivelsen hvor mye areal som omdisponeres fra
friområde til bolig, og fra bolig til friområde, lekeplass m.m Fordeler og ulemper ved omdisponeringen
bør diskuteres, og valg av løsning begrunnes.
Landbruk og bygdeutvikling
Utnyttingsgrad for de enkelte boligområdene videreføres fra gjeldende plan. Fylkesmannen anbefaler at
det også settes krav til minimum utnyttelse, for slik å verne omkringliggende natur- og
landbruksområder i et langsiktig perspektiv.
Miljøvern
Det er positivt at det legges opp til en høy tetthet med variert leilighetssammensetning innenfor
planområdet. Det er imidlertid viktig at fortettingen skjer med en kvalitet, og at det blir avsatt
tilstrekkelig areal med grønnstruktur og friområder med god kvalitet.
Samfunnssikkerhet
Vi ser at det skal foretas en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i tråd med PBL § 4-3, og viser
til DSB sin veileder samfunnssikkerhet i arealplanlegging.
Sosial og helse
Når det planlegges for boligformål, bør de folkehelserelevante tema vurderes nøye, og viktige tema er
tilgangen til grøntområder, friarealer, trafikksikkerhet, og sikker adkomst til skole og idrettsanlegg.
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Barn og unge
Fylkesmannen minner om at det må avsettes tilstrekkelig og hensiktsmessige areal for lekeområder for
barn og unge, og at tilrettelegging må tas med i rekkefølgebestemmelsene. Ved detaljregulering er det
viktig å velge utelekområder som er godt skjermet fra trafikk, støy og annen forurensning.
Tiltakshavers merknader:
•

•

•
•

I reguleringsplan for Soknedal sentrum er det regulert 7,1 daa. til friområder innenfor
avgrensningen av ny plan, mens det i reguleringsplan for Nedre Nyhuslia boligfelt er regulert
4,8 daa. til friområde og 0,6 daa. til lekeplass. Dette innebærer at grøntområdet har blitt
redusert med 1.7 daa, og dette arealet er i ny reguleringsplan avsatt til veg- og boligformål.
0,5 daa. av dette arealet tilligger tomt BFS1, hvor det har blitt gitt dispensasjon fra
reguleringsplan for Soknedal sentrum til bruk som eneboligtomt.
Omdisponeringen av formålsområdene innebærer at en større del av arealet på vestsiden av
adkomstveg f_SKV3 avsettes til grøntområder, noe som er positivt da dette området er godt
egnet for anleggelse av lekeplass og rekreasjonsbruk. Området ligger også med større
avstand til E6 med tilhørende støysone, noe som er positivt for bruken av området.
Min. utnyttelsesgrad er inntatt i planbestemmelsene, pkt. 3.2.3.
Det avsettes et område på 600 m2 til opparbeidelse av nærlekeplass for de minste barna i
feltet. Dette arealet kan også tilrettelegges som sosial møteplass for alle aldersgrupper.

Fylkeskommunen i Sør-Trøndelag, brev 24.02.2016
Planforslaget synes ikke å komme i konflikt med allmenne friluftsinteresser.
Fylkeskommunen har befart planområdet tidligere. Det ble ikke observert automatisk fredete eller
andre verneverdige kulturminner som planen vil komme i konflikt med.
Minner om at prinsippene om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det
enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstsvilkår.

Mattilsynet, brev 17.02.2016
Mattilsynet har følgende planfaglige råd:
Løsning for vannforsyning og avløp løses med tilkobling til eksisterende offentlig anlegg i området.
Det er en forutsetning at ledningsnettet som berører planområdet er tilstrekkelig dimensjonert med
tanke på økt aktivitet i området. Det er også en forutsetning av vannverket har forsyningskapasitet til
nye abonnenter. Dette avklares med vannverkseier – Midtre Gauldal kommune.
Underdimensjonert ledningsnett kan medføre innlekking av forurenset grøftevann og tilbakeslag fra
stikkledninger/tilkoblinger uten tilfredsstillende tilbakeslagssikring. Nye bygg i planområdet må sikres
tilfredsstillende løsning for sikring mot tilbakeslag. Eventuell konflikt med tekniske installasjoner for
drikkevannsforsyning og behov for omlegging av ledningsnett avklares med vannverkseier i
byggeplan.
8.2

Merknader under offentlig ettersyn

Envina IKS, brev 08.10.2016
Med grunnlag i renovasjonsløsninger for planområdet ber Envina IKS om en frikjørebanebredde på
minimum 3,5 meter og fri høyde på 4,0 meter. Det må være god sikt og vendehammer/snuplass i
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tilknytning til siste abonnent må være tilstrekkelig for lastebil. Vegen må også kunne tåle lastebil iht.
kjøreforskriftens kategori N3.
Plassering av avfallsløsninger bør skje nærmest mulig offentlig veg, slik at man slipper tungtransport
inn på området. Avfallsløsning for planområdet kan være enkeltdunker for hver husstand eller felles
avfallsdunker som plasseres sentralt f.eks. parkeringsplass. Dersom snuhammer og veg dimensjoneres
iht. kravene til stor lastebil, vil det kunne settes ut avfallsdunker til hver husstand. Ellers vil løsningen
bli felles dunker som plasseres ved innkjøringen til boligfeltet.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, brev 07.11.2016
Fylkesmannen er positiv til at bestemmelsene stiller minimumskrav til utnyttelse av planområdet,
samtidig ønsker fylkesmannen at det tas inn bestemmelser om minimum utnyttelseskrav til
bebyggelsen, som sikrer en tilstrekkelig fortetting også i BFS-områdene.
Det er uheldig at det ikke er gjennomført beregninger av støyforholdene tidlig i prosessen og at
oppfyllelse av støykrav med nødvendige beregninger tillegges ved byggesak for det enkelte tiltak.
Fylkesmannen vil imidlertid ikke kreve støyberegninger da E6-traseen skal legges om, som medfører at
støynivå innenfor planområdet vil bli redusert.
Planområdet ligger innenfor et etablert boligområde. Det vil være viktig å sikre gode boforhold for
eksisterende bebyggelse i bygge- og anleggsperioden. Fylkesmannen anbefaler at grenseverdier og
avbøtende tiltak iht. kap. 6 i T-1520 og kap. 4 i T-1442/2012 legges inn i planbestemmelsene.
Utelekeplasser må i detaljregulering legges mest mulig skjermet i forhold til trafikkstøy, da deler av
området ligger innenfor gul støysone.
Fylkesmannen er positiv til at planforslaget ivaretar viktige folkehelserelevante tema som
tilrettelegging av grøntområder og sikring av myke trafikanter. Lett tilgjengelige områder stimulerer til
fysisk aktivitet, rekreasjon og økt bruk.
Fylkesmannen fremmer ingen vilkår for egengodkjenning til reguleringsplanen.
Kommunens merknader:
Bestemmelse som ivaretar eksisterende nabobebyggelse under anleggsperioden er inntatt i
reguleringsbestemmelsene for Nedre Nyhuslia Boligfelt.

Mattilsynet, brev 25.10.2016
Mattilsynet er positiv til at løsning for vann og avløp er utarbeidet. Videre råder mattilsynet at
planforslaget bør sikre at behov for tilbakeslagssikring hos abonnent blir vurdert og at aktuelle krav om
tilbakeslagssikring blir ivaretatt i byggeprosessen.
Fellesgrøfter med vann- overvann og avløpsledning må etableres slik at det ivaretar tilstrekkelig
sikkerhet for drikkevannsledningen.

NVE, brev 01.11.2016
Forslagsstiller har tatt høyde for at det skal gjennomføres en vurdering av skredfaren dersom det skal
gjøres inngrep i planområdets bratte terreng, innenfor faresone for skred. NVE anser dette som å ikke
være tilstrekkelig for å ivareta sikkerheten i forhold til kravene om tilstrekkelig sikkerhet i PBL § 4-3
og senere § 28-1.
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På bakgrunn av manglende sikkerhetsvurdering fremmer NVE innsigelse til planforslaget med krav om
egengodkjenning, og ber om at det utføres en skredfarevurdering i forbindelse med reguleringsarbeidet.
Konklusjonen i den skredfaglige rapporten/notatet må gjenspeiles i plandokumentene.
Kommunens merknader:
Det er gjennomført skredfaglig vurdering av Rambøll AS. Resultat fra den skredfaglige vurderingen er
innarbeidet i planbeskrivelsens kap. 6.14 «Grunnforhold» og i planens bestemmelser § 2 Geoteknikk.
Skredfaglig notat er vedlagt planforslag.

Statens vegvesen, brev 02.11.2016
Det vises til vegvesenets merknader til varsel om planoppstart og påpeker at det burde blitt utarbeidet
støyrapport i forbindelse med planarbeidet, da usikkerhet i mengdedata i støyvarselkart for Midtre
Gauldal kommune er usikre. Vegvesenet anser likevel støyforholdene som ivaretatt i plan da
planbestemmelsene sikrer at støyforhold må dokumenteres for boenhetene innenfor hensynssonen må
dokumenteres før byggetillatelse kan utstedes.
Videre mener vegvesenet at det er svært positivt at det ryddes opp i avkjørselsforholdene langs
O_SKV2.

Sør-Trøndelag fylkeskommune, brev 03.10.2016
Fylkeskommunen minner om den generelle aktsomhetsplikten etter kulturminnelovens § 8. Dersom en
under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet kulturminne), må en stanse
arbeidet og varsle fylkeskommunen.
Fylkeskommunen har ingen avgjørende merknader til planen.

Ola L. Bergsrønning, brev 29.09.2016
Klager på vedtak om kun tillate garasje på 70 kvadrat på tomt BFS2, og ønsker å få denne klausulen
opphevet. Bergsrønning reagerer på at tomt BFS2 er den eneste eiendommen i planområdet som har
fått klausul på garasjestørrelse, når Bergsrønning har søkt om litt større tomt på BFS2 med bakgrunn i
behov for en større garasje. Bergsrønning trekker også frem at det har blitt gitt tillatelse til næring i
Nyhuslia og at mange har fått kjøpt tilleggsareal til sine boligtomter.
Planlagt garasje på tomt BFS2 vil oppføres som en vinkelgarasje på ca. 124-130 kvadrat og danne et
naturlig tun, med gode avslutninger, sammen med planlagt vinkelbolig på 160 kvadrat. Tomtens
lokalisering og utforming har også vært avgjørende for valg av tomt, da den vil gi mindre kostnader for
grunnarbeidet, og for at bygningene ikke skal dominere området.
Bergsrønning viser til Rådmannens innstilling i formannskapet, som var positiv til hans søknad den
23.11.2015 og ber om at saken vurderes på nytt av Næring/Plan og miljø.

11.05.2017

Anne Marie E. Valderaune
Arealplanlegger
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Tegnforklaring
Reguleringsformål
BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL §12-5 NR.1)

X 6980700

BFS

Boligbebyggelse - Frittliggende småhusbebyggelse

BKS

Boligbebyggelse - Konsentrert småhusbebyggelse

BLK

Lekeplass

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

Kjøreveg
Annen veggrunn - grøntareal

GRØNNSTRUKTUR (PBL §12-5 NR.5)
X 6980600

Friområde

HENSYNSSONER (PBL §12-6)
Sikringsone - Frisikt
Støysone - Gul sone iht. T-1442

JURIDISKE LINJER OG PUNKT
Planens begrensning
Formålsgrense
Byggegrense
Sikringsonegrense

X 6980500

Regulert senterlinje
Regulert kant kjørebane
Regulert avkjørsel
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Saksframlegg

Arkivnr. 142

Saksnr. 2017/639-2

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
74/17
19.06.2017
Saksbehandler: Kristine Bye

Klagebehandling - Vedrørende fradeling av tilleggstomt/endring av
tomtegrense - gbnr 131/3 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

Dokumenter i saken:
1 I Vedtak på fradeling - Janne Beate Wæraas/Ingmund
Bjerkenås - Begjæring om omgjøring - Subsidiært klage
2 S Klagebehandling - Vedrørende fradeling av
tilleggstomt/endring av tomtegrense - gbnr 131/3 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

Advokat Kolbjørn
Lium

(Vedleggene er markert med fet skrift).

Ingress
Behandling av klage på vedtak om fradeling av tilleggstomt/endring av tomtegrense på
eiendommen gbnr 131/3.

Saksopplysninger
Bakgrunn
Advokat Kolbjørn Lium klager på vegne av grunneier Ingmund Bjerkenås datert 28.02.2017 på
dispensasjonsvedtak 7/17 som ble behandlet i utvalg for Næring, plan og miljø den 06.02.2017.
Vedtaket omhandlet om å få fradelt et tilleggsareal på 850m2 fra eiendom gbnr 131/3 til eiendom
gbnr 131/16. Vedtaket påklages i sin helhet. Melding om dispensasjonsvedtak ble mottatt
09.02.2017 og klagen er datert 28.02.2017. Klagen er dermed framsatt rettidig. Lium klager på
vegne av tiltakshaver og har dermed rettslig klageinteresse i saken.
Vedtaket som ble fattet i dispensasjonsvedtak 7/17 har følgende ordlyd:
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«Midtre Gauldal kommune vedtar å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å legge til
et tilleggsareal på 410m2 fra eiendommen gbnr 131/3 til eiendommen gbnr 131/16, som vist på
situasjonskart datert 18.11.2014.
Som vilkår settes:
 Det fradelte arealet sammenføyes med 131/16 slik at det ikke blir en egen frittstående
eiendom.
 Det må kartlegges om tiltaket vil berøre eventuelle private vannforsyningssystemer som
ikke er registrert hos Mattilsynet.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens §§19-2 og begrunnes med at tiltaket ikke
vil skape ytterligere konsekvenser for andre interesser i området».
Klagens innhold
Klagen gjelder i sin helhet ønske om å få medhold for å få fradelt et tilleggsareal på 850m2 fra
eiendom gbnr 131/3 til eiendom gbnr 131/16. Ønske om å få fradelt dette arealet begrunnes med
at grensejustering er fremmet for å skape ordnede rettsforhold mellom gbnr 131/3 og 131/16.
Årsaken til dette er som det framgår av søknaden relatert til uthus, som både ligger på
eiendommen gbnr 131/3 og 131/16, samt anlagt parkeringsplass av Bjerkenås på eiendommen
131/3.
Klager viser til at vedtaket i dispensasjonen delvis er innvilget, slik at uthuset i sin helhet blir
liggende på 131/16 med de nye grensene. Parkeringsplassen faller imidlertid utenfor, da omsøkt
areal er beskåret ned til 410m2 av kommunen.
Videre poengteres det at kommunens vurdering ikke tar i betraktning eiernes behov for å
regulere grensen på en slik måte at parkeringsplassen blir tilhørende eiendommen 131/16, synes
å være at parkeringsplassen ikke er omsøkt.
Klager mener at Bjerkenås søkte om adkomstveg og opparbeidelse av snuplass/parkeringsplass
for eiendommen 131/16, 20. juni 1994. Opparbeidelsen ble anbefalt av Midtre Gauldal kommune
29.juni 1994.
Det foreligger en avtale om bruksrett til parkeringsplassen for eiere av 131/16 fra eiere av 131/3.
Eierne av 131/3 og 131/16 ser seg imidlertid tjent med å få arealet lagt inn under 131/16, spesielt
med tanke på å unngå misforståelser og tvister i framtiden knyttet til rettighetens omfang mv.
Klageren skriver at bruksretten er stedsvarig, og således i realiteten en avhengig. En
grensejustering vil dermed ikke innebære noen realitetsendring i forhold til dagens situasjon.
(…) Søknaden vil være en mindre grensejustering som ikke medfører noen vesentlig endring i
forhold til dagens bruk.
Omsøkt areal ligger også innenfor det som i dag er avgrenset av gjerde for eiendommen 131/3.
Det vil dermed ikke føre endringer hva angår ferdsel i utmark for allmenheten eller eventuelle
nye hinder for dyr. Justeringen er heller på ingen måte motivert ut i fra på sikt å kunne
posisjonere seg for å endre bruken eller foreta nye inngrep på arealet.
Klageren bemerker tilslutt at ingen av faginstansene har betenkninger til fradelingen.
Klagen vedlegges i sin helhet.

Vurdering
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Hovedpoenget i klagen er at grensejusteringen er fremmet for å skape ordnede rettsforhold
mellom gbnr 131/3 og 131/16. Eksisterende uthus ligger både på eiendom gbnr 131/3 og 131/16,
og Rådmannen er enig i at dette er forhold som bør ryddes opp i. Dispensasjonsvedtaket PS 7/17
ble derfor delvis innvilget slik at uthuset står på en eiendom, gbnr 131/16.
Videre argumenteres det at parkeringsplassen som er utarbeidet på gbnr 131/3 også ønskes lagt
inn på eiendommen gbnr 131/16 da den er anlagt av Bjerkenås. Det vises videre til at Bjerkenås
søkte om adkomstveg og opparbeidelse av snuplass/parkeringsplass for eiendommen gbnr
131/16, 20.juni 1994, og at opparbeidelsen ble anbefalt av Midtre Gauldal kommune 29.juni
1994.
Rådmannen har sett igjennom det vedlagte materialet. Den innsendte søknaden fra 1994
beskriver i hovedsak kun utbedring av adkomstvegen og ikke parkeringsplassen. Videre ser
Rådmannen at søknaden er vurdert av skogbruksmyndigheten, der konklusjonen er at Midtre
Gauldal kommune anbefaler at adkomstvegen blir gjennomført. Dette er kun en anbefaling og
ikke et vedtak. Parkeringsplassen er ikke nevnt i hverken søknaden eller skogbruksmyndighetens
vurdering. Rådmannen gjør videre oppmerksom på at omsøkte området ligger i et område avsatt
til LNF – sone 1, der det i utgangspunktet ikke er tillatt med ny eller vesentlig utvidelse av spredt
bolig-, ervervs- eller fritidsbebyggelse. Dette betyr at en adkomstveg til fritidstomt og
parkeringsplass må planavklares enten ved en dispensasjon eller en reguleringsplan, i likhet med
den omsøkte tilleggstomten før tiltakene kan gjennomføres. Dette er ikke gjort. Rådmannen er
enig i at kommunens uttalelse i 1994 kan være misvisende, og anser det som uheldig at dette
ikke ble formidlet på dette tidspunktet.
Parkeringsplassen er kun nevnt i tinglysning mellom grunneierne. Dette er kun en privatrettslig
avtale, og ikke det samme som planavklaring etter plan- og bygningsloven.
Rådmannen mener videre det er uheldig å fradele store fritids- og boligtomter i LNF – sone 1 da
slike områder er avsatt til landbruk og skogbruksvirksomhet. Ved rullering av kommuneplanens
arealdel kan de fleste fritidstomtene få et formål som fritidstomt og ikke LNF, noe som medfører
at store tomter kan deles i flere mindre eiendommer. Midtre Gauldal kommune har i lengre tid
praktisert at eiendommer på 1 mål skal være tilstrekkelig for en fritidstomt.
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 28.02.2017 har ikke hørt fram og dispensasjonsvedtak 7/17 av 06.02.2017 bør
opprettholdes.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår klagen slik den framstår av Kolbjørn Lium datert 28.02.2017.
Avslaget begrunnes med at det ikke foreligger momenter som endrer Rådmannens vurdering i
saken.
Midtre Gauldal kommune opprettholder sitt vedtak i dispensasjonssøknad sak 7/17 datert
06.02.2017.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 1-9.
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Saksframlegg

Arkivnr. 142

Saksnr. 2016/2595-16

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
7/17
06.02.2017
Saksbehandler: Kristine Bye

Dispensasjonsbehandling - Fradeling av tilleggstomt/endring av tomtegrense gbnr 131/3 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

Dokumenter i saken:
1
I
Dispensasjonssøknad i forbindelse med
søknad om fradeling - gbnr 131/16
2
U Midlertidig svarbrev - Dispensasjonssøknad i
forbindelse med søknad om fradeling - gbnr
131/16
3
I
Erklæring i forbindelse med fradeling av
tilleggstomt/Endring av tomtegrense til
hytteeiendommen gbnr 131/16 - Janne Beate
Wæraas
4
U Høringsbrev - dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - fradeling av
tilleggstomt/ endring av tomtegrense - gbnr
131/3
5
N Høringsbrev - dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - fradeling av
tilleggstomt/ endring av tomtegrense - gbnr
131/3
6
I
Sametingets uttalelse - fradeling av
tomt/endring av tomtegrense på gbnr 131/3 Midtre Gauldal kommune
7
N Høringsbrev - dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - fradeling av
tilleggstomt/ endring av tomtegrense - gbnr
131/3
8
N Uttalelse skogbruk og vilt Dispensasjonssøknad i forbindelse med søknad
om fradeling - gbnr 131/3
9
I
Uttalelse fra Mattilsynet - dispensasjonssøknad
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Bjerkenås Ingmund Sverre
Ingmund Bjerkenår
Ingmund Bjerkenås

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag m.fl.

Kai Børge Amdal m.fl.

Sametinget
Kristine Bye

Kristine Bye
Mattilsynet

10

I

11
12

I
S

i forbindelse med søknad om fradeling - gbnr
131/3
Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
arealdel - fradeling av tilleggstomt - endring av
tomtegrense - Midtre Gauldal 131/3
Erklæring fra hyttenaboer - gbnr 131/17
Dispensasjonsbehandling - Fradeling av
tilleggstomt/ endring av tomtegrense - gbnr
131/3 - Dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel

Målfrid og Jan Tore Maaø

(Vedleggene er markert med fet skrift).
Ingress
Ingmund Bjerkenås søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å fradele
tilleggsareal til hytteeiendommen gbnr 131/3.

Bakgrunn
Ingmund Bjerkenås søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å fradele
tilleggsareal til hytteeiendommen gbnr 131/3. Komplett søknad ble mottatt 01.09.2016.
Beliggenhet
Den omsøkte eiendommen ligger på Sandbakken i Hauka, sør – øst for Soknedal.

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

Dagens situasjon/beskrivelse av tiltaket
I dag er hytteeiendommen bebygd med en fritidsbolig, og et anneks som både ligger på eiendom
gbnr 131/16 og 131/3. Tiltakshaver ønsker å rette opp i dette. Tiltakshaver beskriver at:
‘’ Grunneier Einar Wæraas og meg hadde befaring i oktober 2015, hvor vi markerte nye
ønskede grensepunkter. Søknad om fradeling av grunneiendom – gbnr 131/3 – rekvirent Vibeke
og Einar Wæraas, ble revidert den 16.11.2015, med kart og ønskede grensekoordinater. Også
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etter den nye ønsket grense, vil hytteeiendommen 131/16 i sin helhet grense til Vibeke og Einar
Wææraas’ eiendom 131/3. Det søkes fradeling av et tilleggsareal på ca.850m2.’’

Figur 2 Situasjonskart over tiltaket. Rødt område viser eksisterende hytteeiendom, sort omriss viser ønsket tilleggsareal.

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

Søkerens begrunnelse for tiltaket
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har
oppgitt følgende begrunnelse:
‘’ For noen år tilbake fikk jeg byggetillatelse, samt tillatelse fra grunneier, til å oppføre uthus
som i hovedsak ble stående på hovedbrukets eiendom. Dette fordi hytteeiendommens grense ikke
gjorde det mulig å sette opp uthus
innenfor eiendomsgrensen. Likeså fikk jeg tillatelse til å opparbeide parkeringsplass/snuplass til
hytteeiendommen.
Dette med bakgrunn i at vi skulle justere hytteeiendommens grenser på et senere tidspunkt.
Imidlertid har tiden gått, og tilleggsarealet/ grensejusteringen har ikke hatt betydning i det
daglige. Vi ønsker
imidlertid nå å få det formelle i orden, for senere generasjoner.
Arealet som søkes fradelt, er ikke dyrkbart areal. ( I hovedsak berg og ulent terreng.
Parkeringsplass er
steinfylling).’’
Høring/nabovarsel
Søknad om dispensasjon ble sendt på høring med frist 09.11.2016 (en høring på 2 måneder etter
forespørsel fra Fylkesmannen). Følgende har svart innen tidsfristen:

164

Lokal landbruksmyndighet
Søknader er knyttet til eksisterende fritidseiendom og oppfattes som en mindre endring av
grenser. Landbruk kan ikke se at bruken av området endres vesentlig gjennom dette tiltaket, og
har derfor ingen merknader til saken.
Lokal skogbruksmyndighet
Tiltaket gjelder justering av eiendomsgrenser i tilknytting fritidseiendom. Tiltaket vil ikke føre til
endret bruk av arealene og heller ikke negativ påvirkning på skogbruket eller
naturmangfoldinteressene.
Fylkesmannen i Sør – Trøndelag
Fylkesmannen som miljømyndighet har ingen merknader til dispensasjonen fra kommuneplanens
arealdel for fradeling av tilleggstomt til fritidsformål. Vi ønsker imidlertid å gjøre oppmerksom
på at LNF – området ikke endres ved fradeling.
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.
Sør – Trøndelag fylkeskommune
Ut i fra de interessene de skal ivareta ikke har merknader til fradeling av tilleggsareal, samt
grensejustering.
Mattilsynet
Tiltaket kommer ikke i konflikt med eksisterende drikkevannskilder eller tilsigsområder. Det er
viktig å kartlegge om tiltaket vil berøre eventuelle private vannforsyningssystemer som ikke er
registrert hos Mattilsynet. Ut over dette har ikke Mattilsynet merknader 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 dispensasjonen.
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.
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.
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.
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Vurdering
Den omsøkte eiendommen ligger i et område avsatt til LNF – sone 1. Innenfor disse områdene
tillates IKKE ny eller vesentlig utvidelse av spredt bolig-, ervervs- eller fritidsbebyggelse.
Rådmannen er i utgangspunktet skeptisk til at det tilrettelegges for fritidsbebyggelse i slike
områder.
Rådmannen kan se ut fra kartet at det er tilrettelagt for hytter øst for den omsøkte eiendommen.
Det foretrekkes at hytter blir bygd i områder avsatt til hyttebebyggelse, og ikke i LNF – sone 1.
Rådmannen ser videre at tomten i dag allerede er bebygd og brukes til fritidsformål, og er av den
oppfatning at dagens tomt er av marginal størrelse. Det eksisterende uthuset ligger både på
eiendom 131/16 og 131/3, og rådmannen er enig i at dette er forhold som bør ryddes opp i slik at
uthuset står på en eiendom. Likevel er en utvidelse fra 590m2 til 1440m2 et stort tiltak.
Rådmannen mener det bør være tilstrekkelig med 1 mål stor tomt slik at man reduserer
arealbruken og samler inngrepene i størst mulig grad, altså å legge til et tilleggsareal på 410m2.
Tiltakshaver nevner videre at det er gitt tillatelse til å opparbeide en parkeringsplass/snuplass rett
utenfor dagens tomtegrense. Rådmannen kan ikke se at det foreligger noen søknad på dette.
Ut i fra en samlet vurdering mener rådmannen at ønsket tilleggsareal bør begrenses til 410m2,
slik at det samlede arealet for hyttetomten blir på 1 mål. Utvidelsen av tomten må gå slik at
uthuset blir liggende på eiendom gbnr 131/16. Tilleggsarealet må også sammenføyes med det
eksisterende arealet slik at det opprettes kun et gbnr for hele eiendommen.
Det er også viktig å kartlegge om tiltaket vil berøre eventuelle private vannforsyningssystemer
som ikke er registrert hos Mattilsynet.
Rådmannen gjør oppmerksom på at hytteeiendommen fortsatt ligger under LNF – sone 1
formålet, noe som betyr at nye tiltak som ønskes gjennomført på eiendommen må omsøkes.
Vurdering av prinsippene etter naturmangfoldloven §8-12:
§8 – Kunnskapen anses som god nok i denne saken.
§9 – Føre – var – prinsippet vurderes som god nok.
§10 – Økosystemets tilnærming og samlet belastning vurderes til å ikke bli større.
§11 – Kostnadene og miljøforringelsene skal bæres av tiltakshaver.
§12 – Tiltakshaver er ansvarlig for at miljøforsvarlige teknikker nyttes.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune vedtar å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å legge til et
tilleggsareal på 410m2 fra eiendommen gbnr 131/3 til eiendommen gbnr 131/16, som vist på
situasjonskart datert 18.11.2014.
Som vilkår settes:
 Det fradelte arealet sammenføyes med 131/16 slik at det ikke blir en egen frittstående
eiendom.
 Det må kartlegges om tiltaket vil berøre eventuelle private vannforsyningssystemer som
ikke er registrert hos Mattilsynet.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens §§19-2 og begrunnes med at tiltaket
ikke vil skape ytterligere konsekvenser for andre interesser 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 vedtar å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å legge til et
tilleggsareal på 410m2 fra eiendommen gbnr 131/3 til eiendommen gbnr 131/16, som vist på
situasjonskart datert 18.11.2014.
Som vilkår settes:
 Det fradelte arealet sammenføyes med 131/16 slik at det ikke blir en egen frittstående
eiendom.
 Det må kartlegges om tiltaket vil berøre eventuelle private vannforsyningssystemer som
ikke er registrert hos Mattilsynet.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens §§19-2 og begrunnes med at tiltaket
ikke vil skape ytterligere konsekvenser for andre interesser i området.
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Saksframlegg

Arkivnr. 230/4

Saksnr. 2017/1731-2

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
75/17
19.06.2017
Saksbehandler: Even Greis Terjesønn Hansen

Klagebehandling - Klage på ferdigattest - gbnr 230/4

Dokumenter i saken:
2 S Klagebehandling - Klage på ferdigattest - gbnr 230/4

Vedlegg
1 Melding om tiltak - lagerskur - gbnr 230/4, 7387 Singsås - tiltakhaver Jon Knudsen
2 Melding om tiltak - oppføring lagerskur på eiendommen gbnr 230/4 på Singsås.
Tiltakshaver: Jon Knudsen
3 Varsel om manglende brukstillatelse/ferdigattest
4 Søknad om ferdigattest
5 Søknad om midlertidig brukstillatelse
6 Ferdigattest - driftsbygning på gbnr 230/4
7 Klage på krav om ferdigattest - sak 92/10 - gbnr 230/4
8 Foreløpig svar - Klage på krav om ferdigattest - gbnr 230/4
9 Presisering - klage på krav om ferdigattest - gbnr 230/4
(Den første klagen og den presiserte klagen er uthevet i fet skrift)
Ingress
Jon Knudsen klager på ferdigattest utstedt 1.3.2017 med referanse 2010/1182-5.
Saksopplysninger:
Rådmannen viser til tidligere historikk i aktuelle sak:
 Den 19.4.2010 sendte Knudsen inn «melding om tiltak» for en driftsbygning som skulle
settes opp.
 Det ble i vedtak DS 92/10 datert 29.4.2010 tillatt oppføring. I samme vedtak var det
presisert at det skulle anmodes om ferdigattest når bygningen var ferdig.
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 Den 3.2.2017 blir det sendt ut et varsel om manglende brukstillatelse/ferdigattest for
aktuelle bygning.
 Den 11.2.2017 søker Knudsen om både midlertidig brukstillatelse og ferdigattest for
driftsbygningen.
 Den 1.3.2017 fattes det vedtak om ferdigattest for driftsbygning på gbnr 230/4.
 Den 20.3.2017 klager Knudsen på utstedt ferdigattest.
 Den 28.4.2017 blir Knudsen bedt om å presisere hva klagen omhandler.
 Den 18.5.2017 kommer det inn en presisert klage fra Knudsen.
Bakgrunn
Jon Knudsen klager på vedtak om ferdigattest datert 1.3.2017.
Vedtaket om å gi Knudsen ferdigattest datert 1.3.2017 med referanse 2010/1182-5 oppfyller de
rettslige krav som stilles til et enkeltvedtak jfr. Forvaltningsloven kapittel V. Om vedtaket (§§
23-27b), herunder kravet til skriftlighet, grunngiving av vedtaket og dets innhold, og
underretning om vedtaket.
Vedtaket om ferdigattest retter seg mot Jon Knudsen sin eiendom, og han har dermed rettslig
klageinteresse jfr. Forvaltningsloven § 28.
Vedtaket om ferdigattest ble fattet 1.3.2017 og klagen ble innsendt 20.3.2017. Det ble gitt en
fristforlengelse med begrunnelse i at klagen måtte presiseres nærmere, og det ble gitt en
forlenget frist. Ny klage er innsendt innen ny frist. Klagen er innsendt rettidig jfr.
Forvaltningsloven § 29.
I den nærmere presiserte klagen datert 18.5.2017 uttrykker Knudsen at han ønsker at vedtaket
om ferdigattest oppheves. Klagen er fremsatt til riktig forvaltningsorgan. De formkrav som
kreves i forvaltningsloven § 32 er da oppfylt.
Klagen på ferdigattesten kan tas til behandling.
Vurdering
Det klages på enkeltvedtaket om å gi Jon Knudsen en ferdigattest på en driftsbygning. Knudsen
ønsker at vedtaket blir opphevet og at han får tilbakeført 4000 kr som er gitt i gebyr for
ferdigattesten.
Den 19.4.2010 sendte Knudsen inn «melding om tiltak» for aktuelle driftsbygning. I utgående
vedtak datert 29.4.2010 som tillot oppføringen av bygningen ble det presisert om at det skulle
anmodes om ferdigattest når bygningen var ferdig. Dette ble ikke gjort, så bygningsmyndigheten
ble nødt til å gi Knudsen varsel om mangel på midlertidig brukstillatelse/ferdigattest hvor det ble
i samme varsel gjort oppmerksom på en mulig ulovlighetsoppfølging. Det følger av pbl. § 21-10
at tiltak som er tatt i bruk og mangler ferdigattest/midlertidig brukstillatelse kan være en
ulovlighet.
Knudsen henviser til plan- og bygningsloven § 20-5 og mener driftsbygningen er unntatt krav
om ferdigattest. Denne paragrafen ble tilført loven 1. juli 2015 som er fem år etter at Knudsen
søkte om tiltaket. Loven gis ikke tilbakevirkende kraft, så selv om tiltaket er unntatt søknadsplikt
nå var det ikke unntatt søknadsplikt da Knudsen søkte om tiltak i 2010.

169

I 2010 var tiltak som ikke krevde søknad og tillatelse hjemlet i pbl. § 20-3 (nå endret, videreført i
§ 20-5). I prop. 122 L (2009-2010) Endringer i plan- og bygningsloven (byggesaksdelen) punkt
2.4.1 så omtales unntakene om hvilke bygg som var unntatt søknadsplikt i loven av 2010. Hvilke
bygg som var unntatt søknadsplikt var bygninger opp til 15 kvm. Driftsbygningen er på 24 kvm,
og var etter plan- og bygningsloven 2010 underlagt både søknadsplikt og krav om ferdigattest.
Konklusjon:
Det kreves ferdigattest for driftsbygningen Jon Knudsen ga melding om tiltak for i 2010.
Rådmannens innstilling:
Midtre Gauldal kommune avslår klagen slik den fremstår av Jon Knudsen datert 18.05.2017.
Avslaget begrunnes med at det ikke har kommet inn nye opplysninger eller foreligger
saksbehandlingsfeil som skulle tilsi endret utfall.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 1-9.
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Kommunens saksnr.
Stempel

Melding om tiltak
etter plan- og bygningsloven

81, 85, 86 a

Til kommune:

."(

Berører tiltaket eksisterende
eller fremtidige arbeidsplasser?

ks\c‘k

Ja

Nei

Hvis ja, skal byggblankett 5177 med
vedlegg sendes til Arbeidstilsynet

Gnr.

Elendorni
byggested
Tiltakets art

Bnr.

Festenr.

Seksjonsnr,

Adresse

Bygningsnr,
Postnr.

Bofignr.

Poststed

i
C.C.N.5' •
r.,',
\r-.
Driftsbygning i andbruket
Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg
15/ Mindre byggearbeid

D
D

5 ,•,,,
, t...•.s

Spesifiser kort tiltakets art

I

I

•

P131§93 a

Pbl § 74, 2. ledd

Forhåndskonferanseer avholdt

0

0

Dersom ja, vedlegg referat

Nei

Estetisk utforming og forholdet til omgivelsene

Vedlegg nr.
E-

Vedlegg nr.

E-

II •

Arealdel av kommuneplan
Spesifiser nasrmere

Planstatus

o

0

Reguleringsplan

Bebyggelsesplan

Regulenngsformali arealdel av kommuneplan/reguleringsplan/bebyggelsesplan- beskriv

Sett kryss for
eksisterende plan

Tillatt grad av utnytting

Beregningsregler i reguleringsplan

o
o
Oppmålt
tomt

o
o

Prosent bebygd areal (%BYA)
Prosent tomteutnyttelse (% TU)

DJa

Tillatt bruksareal (T-BRA m2)
Annet

Tomteareal

D Nei

Eksisterende bebyggelse

Ny bebyggelse

Sum

Antall etasjer (TEK § 4-1)

Bebyggelsen;
størrelse
og grad av
utnytting

Bruksareal (NS 3940 eller TEK § 3-5)

m2

m2

m2

Bebygd areal (NS 3940)

m2

m2

m2

Beregnet grad av utnytting som følge av tiltaket
Vis beregning av grad av utnytting
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11

I •

•

•

Nabogrense

Minste avstand fra den planlagte bygning til:

Vegmidte

Annen bygning

Går det høyspent kraftlinje/kabel i, over eller i nærheten av tomta?

D Ja

Avstand

Går det priv./off. vann- og avløpsledning i eller i nærheten av tomta?

D Ja

Avstand

Avstand

Dersom det går slik kraftlinje/kabel/ledningeri, over eller i nærheten av tomta, må tiltaket
det her meldes, om være avklart med berørt myndigheter/rettighetshavere.

Atkomst

Gir tiltaket endrede
avkjøringsforhold?

vegloven
pbl §§ 66, 67

DJa

0

o Nei
o Nei
Vedlegg nr.

Tomta har atkomst til følgende veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel:

DRiksvegIfylkesveg
Er avkjøringstillatelse gitt?
veg
DKommunal
Er avkjøringstillatelse gitt?

Nei

Er vegrett sikret ved tinglyst erklæring?

DPrivat veg

D Ja
D Ja
D Ja

o Nei
o Nei
o Nei

DJa

0 Nei

DJa

0

Tilknytning i forhold til tomta

o -offentlig vannverk

Vannforsyning

Privat vannverk
pbl §§ 65, 67

Beskriv

Annen privat vannforsyning, innlagt vann

D Annen privat vannforsyning, ikke innlagt vann
Dersom vanntilførsel krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?
Tilknytning i forhold til tomta
Offentlig avløpsanlegg

Avløp

Privat avløpsanlegg

0

pbl §§ 66, 67

Skal det installeres vannklosett?

D Ja

D Nei

Foreligger utslippstillatelse?

DJa

0

Nei

Dersom avløpsaniegg krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?

Overvann

.

Takvann/overvannføres til:

Terreng

.•

• •

Senterpunkt
for tiltaket

0

DAvløpssystem

Kartblad
(hvis oppgitt på situasjonskart):

Koordinatsystem
(hvis oppgitt på situasjonskart):

Næringsgruppekode

Bygningstypekode

Senterpunkt angitt ved -

X-koordinat:

Koder

•

.

Nei

Y-koordinat:

•

Gruppe

Beskrivelse av vedlegg

Ikke
relevant

Nr. fra - til

Dispensasjonssøknader
Gjenpart av nabovarsel
Situasjonsplan
Fasadetegningerog snitt
Andre vedlegg

J
-

Tiltakshaver
Tiltakshaver forpliker seg til å la tiltaket bli gjennomført iht. plan- og bygningsloven (pbl) og teknisk forskrift (TEK)
Navn

Telefon (dagtid)

tie

4.,

Postnr.

Adresse
f•X

6

3,

Ev organisasjonsnr.

'‘.4 .Y7

Poststed

7:3,<<?:i;

ifl

E-postadresse

gEnkeltperson
0 Foretak/lag/samele D Off. virksomhet

Cti)
Dato

Mobiltelefon

Gjentas med blokkbokstaver

nderskrift

iN),2-1)14.:#4)

ti44,
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Jon Knudsen
Singsaas Søndre
7387 SINGSÅS

Delegert vedtak
Delegerte saker - Næring, plan og miljø - nr. 92/10
Deres ref:

Vår ref
2010/1182-2

Dato
29.04.2010

Melding om tiltak - oppføring lagerskur på eiendommen gbnr 230/4 på
Singsås.
Tiltakshaver: Jon Knudsen
Melding om tiltak på eiendommen gbnr 230/4 er mottatt og gjennomgått ved Plan –
Næring og Forvaltning.
Meldingen gjelder: Oppføring lagerskur med 24 m2 bebygd areal.
Arbeidet er i overensstemmelse med bestemmelsene i Plan- og bygningslovens
saksbehandlingsregler for melding om tiltak.
Meldingen godkjennes og arbeidet kan igangsettes
Det presiseres at søker/tiltakshaver er ansvarlig for at lover og forskrifter i.h.h.t
Plan- og bygningsloven, m.v. overholdes i enhver henseende.
Tiltakshaver skal senest 4 uker etter at arbeidet er ferdig, sende underretning til kommunen om
tiltakets plassering slik det er utført. Legger ved skjema som skal returneres til kommunen.

Meldingssaker er underlagt saksbehandlingsgebyr på kr 1,310,-, samt gebyr for
ajourføring kartverk, som skal være betalt før arbeidet igangsettes. Regning følger
vedlagt.
Med hilsen
Odd Wilhelmsen
Avd.ingeniør
Postadresse
7290 STØREN
E-post: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no

Telefon
72 40 30 00
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Telefaks
72 40 30 01

Bank
Org.nr
4342.06.00101
970187715
www.midtre-gauldal.kommune.no

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til NPM-utvalget. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet
kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding
kommer frem.
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Jon Knudsen
Singsaas Søndre
7387 Singsås

Deres ref:

Vår ref
2010/1182-3

Dato
03.02.2017

Varsel om manglende brukstillatelse/ferdigattest
Viser til søknad av 19.04.2010 og vårt vedtak DS 92/10 av 29.04.2010 vedrørende oppføring av
lagerskur på eiendommen gbnr 230/4 på Singsås. Vedtaket er vedlagt.
Midtre Gauldal kommune registrerer at lagerskuret er ferdigbygd ved hjelp av flyfoto. På
bakgrunn av dette vurderes det som overveiende sannsynlig at tiltaket er tatt i bruk.
Etter plan- og bygningsloven (pbl) § 21-10 skal alle søknadspliktige tiltak avsluttes med
ferdigattest. Dette med unntak av tiltak som fremgår av byggesaksforskriften (SAK 10) § 8-1,
første ledd.
Jmf. pbl. § 23-4, tredje ledd, er tiltakshaver/ansvarlig søker ansvarlig for at
tiltaket avsluttes med ferdigattest. Det vil si at å ta i bruk et tiltak uten ferdigattest/brukstillatelse
er lovstridig.
Om tiltaket er tatt i bruk, må søknad om midlertidig brukstillatelse/ferdigattest fremsendes til
kommunen. Søknadskjema for midlertidig brukstillatelse/ferdigattest finnes på Direktoratet for
byggkvalitet sine nettsider (www.dibk.no). Frist for å fremme søknad settes til 24.02.2017.
Om tiltaket er tatt i bruk og det ikke søkes om ferdigattest/brukstillatelse, vil tilfelle kunne være
gjenstand for oppfølging etter pbl. kapitel 32 – ulovlighetsoppfølging.

Med hilsen
Svetlana Jusene
Prosjektmedarbeider
Postadresse
7290 STØREN
E-post: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no

Telefon
72 40 30 00
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Telefaks
72 40 30 01

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

Dette dokumentet er elektronisk signert og har derfor ingen håndskreven signatur.

Vedlegg
1 Melding om tiltak - oppføring lagerskur på eiendommen gbnr 230/4 på
Singsås.
Tiltakshaver: Jon Knudsen
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Jon Knudsen
Singsaas Søndre
7387 SINGSÅS
Deres ref:

Vår ref
2010/1182-5

Dato
01.03.2017

FERDIGATTEST
etter plan- og bygningslovens § 21-10
Ansvarlig søker
Jon Knudsen

FERDIGATTEST ER GITT FOR
Eiendom/byggested
Singsås
Deres
søknad
Arbeidets
art
Byggets art
Behandl./
vedtak
Merknader

Tiltakshaver
Jon Knudsen

Gnr.
230

Bnr.

Fnr.

Seksjonsnr.

4

Dato:
19.04.2010
Nybygg
Driftsbygning
Delegert NPM-vedtak/enhetsleder den 29.04.2010, sak 92/10
Kommunen er bedt om å utstede ferdigattest, jfr. Pbl § 21-10. Søknad om ferdigattest
fra ansvarlig søker er vedlagt.
Det er ikke funnet noe som strider mot vilkårene i byggetillatelsen eller de gjeldende
bestemmelser i bygningsloven.
Bygningen eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål enn det
byggetillatelsen (jfr. § 20-1 ) forutsetter. En slik bruksendring krever særskilt
godkjenning.
Ferdigattesten er utferdiget med bakgrunn i innsendte dokumenter.

Med hilsen
Hubertina Doeven
Enhetsleder Næring, plan og
forvaltning
Postadresse
7290 STØREN
E-post: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no

Odd Wilhelmsen
Avd.ingeniør
Telefon
72 40 30 00
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Telefaks
72 40 30 01

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

Dette brevet er elektronisk signert og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
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Jon Knudsen
Singsaas Søndre
7387

Deres ref:

Vår ref
2010/1182-7

Dato
28.04.2017

Foreløpig svar - Klage på krav om ferdigattest - gbnr 230/4
Vedrørende Deres brev til Midtre Gauldal kommune datert 20.03.2017.
Dersom De ønsker å fremme en klage må De være en part eller annen med rettslig klageinteresse
i saken, klagen må være rettidig, og klagen må rette seg mot et enkeltvedtak. Dette reguleres
nærmere av forvaltningsloven § 28.
Midtre Gauldal kommune ber om at De presiserer hva den aktuelle klagen omhandler. Er dette en
klage på enkeltvedtaket om ferdigattest, klager De på kravet utstedt av kommunen om
ferdigattest/midlertidig brukstillatelse, eller klager De på gebyret for merarbeid vedrørende
ferdigattest/midlertidig brukstillatelse der tiltaket allerede er tatt i bruk?
De gis en frist på tre – 3 – uker på å fremsette eventuell en klage.
Med hilsen
Even Greis Terjesønn Hansen
Rådgiver
Dette dokumentet er elektronisk signert og har derfor ingen håndskreven signatur.

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

Telefon
72 40 30 00

182

Telefaks
72 40 30 01

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

Arkivnr. 67/1

Saksnr. 2017/1430-4

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
76/17
19.06.2017
Saksbehandler: Kai Børge Amdal

Vedtak - Søknad om bygging av landbruksveg - gbnr 67/1 - Halvor Bonesvoll

Dokumenter i saken:
1 I
Søknad om bygging av landbruksvei - gbnr 67/1 Halvor Bonesvoll
2 U Høring - Søknad om bygging av landbruksveg gbnr 67/1 - Halvor Bonesvoll
3 I
Uttalelse til søknad om tillatelse til ombygging av
landbruksveg Bonesvollvegen på 67/1 i Midtre
Gauldal kommune
4 S Vedtak - Søknad om bygging av landbruksveg gbnr 67/1 - Halvor Bonesvoll

Halvor Bonesvoll
Sametinget m.fl.
Regional utvikling, Areal og miljø

Ingress
Det søkes om opprusting og ombygging av Bonesvollvegen. Vegen er en del av Hovedplan for
skogsbilveger i Midtre Gauldal kommune. Vegen tilfredsstiller i dag ikke kravene til godkjent
veg for tømmerlevering.
Saksopplysninger
Midtre Gauldal kommune har mottatt søknad fra Halvor Bonesvoll om tillatelse til opprusting og
ombygging av Bonesvollvegen. Bakgrunnen for søknaden er å få vegen opp i godkjent vegklasse
for tømmerbil. Det søkes om ombygging til vegklasse 3, helårs veg for tømmerbil med henger,
etter Normaler for landbruksveger. Vegen er tidligere godkjent opprustet i Utvalgssak 129/14
den 22.09.2014 i Utvalg for Næring Plan og Miljø. Den gangen var det også planlagt en
forlengelse av vegen. Pågående jordskiftesak i forbindelse med opprustingen har gjort det
nødvendig med ny søknad. Forlengelsen ned til Bones er tatt bort i denne søknaden.

184

Bonesvollvegen er ca. 3.200 meter lang. Det er behov for forsterkning av bærelag og utvidelse
av bredden på omtrent hele strekningen. I tillegg er det nødvendig å bygge om vegen ved
avkjørsel fra kommunal veg, samt en omlegging av trase ved kryssinga av bekken Blukku.
Det søkes også om å tilrettelegge et massetak ved en traktorveg knytt til denne vegen. Massene
herfra er tenkt brukt til bærelag i Bonesvollvegen. Det er angitt et uttak på ca. 7.500m3 grus.

Vegens nytteområde består av ca. 2.400 daa produktivt areal, og ca. 23.000 m3 hogstmoden
skog. Med bakgrunn i at det er skogbruket som har behov for en sterkere veg, er søknaden
grunngitt med 100 % skogbruksinteresse.
Bonesvollvegen har i dag 11 interessenter. Det er en pågående jordskiftesak på fordelinger av
kostnader på vegen.
Saken er sendt på høring til Fylkesmannen i Sør Trøndelag, Sør Trøndelag Fylkeskommune,
Sametinget og NVE.
Sør Trøndelag fylkeskommune og Sametinget har i sin uttalelse ingen merknader til tiltaket
vedrørende fredete kulturminner, men minner om den generelle aktsomhets og varslingsplikten
som ligger i Kulturminnelovens § 8.
Fylkesmannen har ikke sendt svar på høringen innen fastsatt frist på 4 uker. Rådmannen velger å
behandle saken uavhengig av dette, da det her kun er snakk om små endringer på allerede
eksisterende veg.
Deler av strekningen ligger innenfor aktsomhetssoner i NVEs Aktsomhetskart for Jord og
Flomskred, og saken er derfor sendt NVE for uttalelse. NVE har ikke svart på høringen innen 4
uker og fristen som var 6. juni. Purring på uttalelse sendt 6. juni.
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Tiltaket er kontrollert i kommunens viltkart og Miljødirektoratets Naturbase og Artsdatabankens
Artskart 02.06.17. Det er ikke registreringer her som kommer i konflikt med tiltaket.
Vegen ligger i LNF Sone 4 i kommuneplanens arealdel; Landbruks- natur og friluftsområder der
det kan tillates spredt bolig, ervervs og fritidsboliger.
Midtre Gauldal kommune behandler søknaden etter Forskrift om planlegging og godkjenning av
landbruksveger.
Vurdering
Midtre Gauldal kommune vedtok i Utvalgssak 49/16, Næring Plan og Miljø 18.04.2016
Hovedplan for skogsbilveger. Dette er en oversikt over skogsbilvegnettet i kommunen, samt
fremtidige behov for opprusting av vegnettet samt behovet for nye veger. Bonesvollvegen står
oppgitt med behov for opprusting i denne planen.
Vegen er tidligere godkjent opprustet i Utvalgssak 129/14 den 22.09.2014. Den gangen var det
også planlagt en forlengelse av vegen ned til Bonesgårdene. Ny søknad kommer som følge av
pågående jordskiftesak på strekningen. Den løsningen jordskifteretten har valgt for vegen
avviker såpass fra tidligere godkjent ombygging at det har utløst krav om ny søknad.
Skogområdene rundt Bonesvollvegen har i lengre tid manglet veg for godkjent tømmerlevering.
Som mange andre skogsbilveger i kommunen er også denne vegen bygd etter gammel
vegnormal, og for mindre tømmerbiler enn det som brukes i dag. Dette har ført til at tømmerbiler
ikke kan kjøre på deler av vegen i dag, og at det må kipp-kjøres lass der tømmerbilen kan kjøre
uten henger.
Det er et betydelig skogvolum i vegens nytteområde som både gir god inntjening for skogeier,
men som også gir en høy samfunnsverdi gjennom videreforedling av dette tømmeret.
Vegen vil i all hovedsak følge dagens trase. Det vil være behov for ombygging av starten på
vegen ved avkjørsel fra kommunal veg. Her er vegen for bratt og smal i forhold til
vegnormalenes krav til stigning og kurvatur. Dette gjør at denne strekningen må bygges om noe.
I tillegg vil det være behov for å flytte brua over Blukku litte lengre nedstrøms bekken. Dette for
å åpne kurveradien på vegen ved krysningspunktet slik at vegen kan kjøres med tømmervogntog.
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Vegen krysser på 4 steder aktsomhetssoner i NVEs Aktsomhetskart for Jord og Flomskred.
Saken ble sendt på høring til NVE, men høringssvar er ikke mottatt, tross purring. Sonene angitt
i kartet krysses av vegen også i dag, og rådmannen vurderer derfor at dette ikke vil utgjøre noen
større fare for ras etter ombygging enn det er i dag. Rådmannen vurderer tvert imot tiltaket til å
kunne forminske rasfaren gjennom å ta hensyn til disse sonene under vegbyggingen både
gjennom byggematerialer og byggemetoder. Det er viktig at en i disse sonene hensyntar
vannveger og opprettholder disse der de går i dag.
Det må lages en detaljert vegplan over tiltaket før vegbyggingen starter. Dette kreves også av
Fylkesmannen gjennom søknad om tilskudd til byggingen. Rådmannen er kjent med at godkjent
vegplanlegger fra Skogselskapet i Trøndelag har startet arbeidet med slik vegplan.
Det skal anlegges et massetak for å ta ut masser til bærelag i vegen. Dette massetaket skal
anlegges i forbindelse med en traktorveg som er knytt til veganlegget. Forskrift om planlegging
og godkjenning av landbruksveger er endret når det gjelder massetak til landbruksveger.
Massetaket trenger ikke å ligge ved den vegen som skal bygges/rustes opp, men kan ligge ved
tilgrensende landbruksveger. I dette tilfellet ligger massetaket ved en traktorveg som starter fra
Bonesvollvegen, og rådmannen vurderer derfor massetaket å være i tråd med regelverket.
Det er tatt en siktprøve av massene som kommunen har fått tilsendt. Resultatet herfra viser at
massene er egnet til denne type vegbygging og i tråd med siktkurvene i Normaler for
landbruksveger. Det er angitt et uttak på ca. 7.500m3. Vegens lengde tatt i betraktning mener
rådmannen at dette er et godt anslag på behovet for masser.
Det stilles krav om at massene tas ut på en slik måte at det ikke skapes større sår i terrenget enn
det som er nødvendige for uttaket. I tillegg skal bekker og vassdrag ikke berøres av uttaket slik at
det vil skape fremtidige farer for ras og erosjon. Massetaket behandles etter Forskrift om
planlegging og godkjenning av landbruksveger. Dette betyr at massene som tas ut skal brukes på
omsøkte eller tilgrensende landbruksveger. Om massene skal benyttes til formål ut over dette
settes det krav om reguleringsplan for massetaket.
Bonesvollvegen starter ved kommunal veg Kjelden-Svardal. Avkjørselen breddeutvides noe på
selve Bonesvollvegen, men kommunal veg vil ikke berøres. Det vil ikke bli utvidet bruk av
vegen noe som gjør at rådmannen vurderer at tiltaket ikke krever ytterligere søknad rund
avkjørsel.
Rådmannen er kjent med at det pågår en jordskiftesak i forbindelse med opprustingen av vegen.
Dette gjør at rådmannen ser seg nødt til å sette et vilkår i vedtaket om at denne må avsluttes, og
dom avsies i denne saken før bygging kan påbegynnes.
Vegen ligger i LNF Sone 4 i kommuneplanens arealdel; Landbruks- natur og friluftsområder der
det kan tillates spredt bolig, ervervs og fritidsboliger. Som landbruksveg vurderer rådmannen
tiltaket å være i tråd med plan.
Vurderinger etter Naturmangfoldloven:
§8. Rådmannen vurderer kunnskapsgrunnlaget som godt nok i denne saken.
§9. Føre var vil jfr. § 8 ikke være aktuelt i denne saken.
§10. Tiltaket vil ikke øke den samlede belastningen på økosystemet.
§11. Kostnadene ved miljøforringelse dekkes av tiltakshaver.
§12. Det forutsettes bruk av miljøforsvarlig driftsteknikk til tiltaket.
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Rådmannens innstilling
Med hjemmel i Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveger gir Midtre Gauldal
kommune tillatelse til opprusting og ombygging av Bonesvollvegen.
Det settes følgende vilkår til godkjenningen:
Dom skal være avsagt i pågående jordskiftesak før arbeidet kan begynne. Om
godkjenningen er i strid med dommen faller tillatelsen bort.
Det skal lages en detaljert vegplan over tiltaket som skal godkjennes av kommunen før
arbeidet starter.
Masser fra massetaket kan ikke benyttes utenfor veganlegget uten at området reguleres til
massetak. Massetaket skal tilslettes etter anlegget er ferdigstilt. Mindre uttak til vedlikehold
tillates.
Dersom det under arbeidet i marka skulle komme fram noe spesielt som kan være fredete
kulturminner, skal arbeidet stanses og Sør Trøndelag fylkeskommune varsles.
Når prosjektet er ferdig, skal det gis melding om dette til kommunen slik at kommunen kan
kontrollere teknisk og miljømessig utførelse av anlegget.
Tillatelsen gjelder i tre år fra vedtaksdato. Hvis anlegget ikke er ferdigstilt innen denne frist,
faller tillatelsen bort.
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Saksframlegg

Arkivnr. K01

Saksnr. 2016/2300-3

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
77/17
19.06.2017
Saksbehandler: Aril Røttum

Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - kjøring av minigraver for
nedgraving av vannledning til hytte - Olav Stavsøien

Dokumenter i saken:
2 I Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Olav Stavsøien
3 S Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - kjøring av minigraver
for nedgraving av vannledning til hytte - Olav Stavsøien
Ingress
Søknad om tillatelse til kjøring med minigraver for nedgraving av 250 m vannledning fram til
hytte.
Saksopplysninger
Viser til søknad av 1.11.2016 hvor det søkes om tillatelse til å kjøre med minigraver i trase fra
Burusjøen (gammelvollan til Langvika) fram til egen hytte. Formålet med kjøringen er
nedgraving av 250 m vannledning fra Lundtjønna i nærheten for å skaffe vanntilførsel til privat
hytte som ligger på eiendommen gbnr 217/1. I søknaden opplyses det at kjøringen fant sted den
15. og 17. oktober i 2014. Det søkes derfor i ettertid med bakgrunn i vilkår i sak 126/16.
Viser til sak 126/16 i NPM – utvalget behandlet den 17.10.2016 hvor det ble gjort følgende
vedtak:
Midtre Gauldal Kommune gir dispensasjon for graving av vannledning på 250 m fra Lundtjønna
og til hytte på eiendommen gbnr 217/1.
Det ble satt vilkår om, sitat:
«Få tillatelse etter lov om motorferdsel i utmark med tilhørende nasjonal forskrift».
Dette betyr at dispensasjonen fra kommuneplanens arealdel er avhengig av at det gjøres et
positivt vedtak i forhold til å gi tillatelse etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i
utmark og på islagte vassdrag.
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Søknaden behandles etter § 6 i forskriften som er en unntaksbestemmelse som brukes i
unntakstilfeller dersom søkeren kan påvise et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og
som ikke kan dekkes på annen måte. Før eventuelle tillatelse kan gis, skal transportbehovet
vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et
minimum.
Saken kan ikke delegeres til kommunal tjenestemann, og behandles derfor av NPM – utvalget.
Vurdering
Lokal landbruksmyndighet uttalte følgende til dispensasjons - søknaden fra kommuneplanens
arealdel om graving av vannledning ved Burusjøen: Det bemerkes at området rundt Burusjøen er
et av de mest utbygde hytteområdene i kommunen. Det uttrykkes derfor skepsis til slike tiltak,
dersom det blir vanlig å føre fram vann til hyttene i nedgravde vannledninger. Graving krever
tillatelse etter lov om motorferdsel i utmark med tilhørende nasjonale forskrift.
Det er ved flere anledninger gitt tillatelse til kjøring med mindre gravemaskin i utmark for å
utføre reparasjonsarbeider på grunnmurer og pilarer, og i forbindelse med grunnarbeid på
nybygg når dette ikke kunne vært gjennomført på annen måte. Dette er tiltak som ikke er knyttet
til turkjøring, og som det av den grunn kan være forståelse for.
Det oppfattes spesielt å gi tillatelser til graving av vannledninger fram til enkelte hytter i områder
hvor det befinner seg svært mange hytter.
Saken kan danne presedens for andre som ønsker å gjøre lignende tiltak. Det er derfor meget
uheldig at slike tiltak gjennomføres uten at det på forhånd har vært en søknadsbehandling. Det er
svært usikkert om det ville ha bli gitt tillatelse til tiltaket. Mest sannsynlig vil en slik sak bli
avslått. Dersom vi gir tillatelse i dette tilfellet i ettertid, kan det føre til uheldige situasjoner hvor
andre søkere kan påberope seg forskjellbehandling, hvis det blir gitt avslag i nye saker. Det må
ikke bli slik at kommunen gir tilgivelse i ettertid og dermed tillatelse til slike tiltak.
Kommunen ønsker ikke en utvikling som ender opp med at det blir gravd ned vannledninger
med gravemaskin til fritidsboliger. Landbruksmyndigheten i kommunen har ved flere
anledninger anbefalt at området rundt Burusjøen reguleres for å avklare slike spørsmål.
Det er derfor mest riktig å avslå denne saken. Konsekvensen blir at det må vurderes å ta opp
igjen vannledningen. Dette er kanskje ikke mulig uten maskinell hjelp.
Vi vurderer at en oppgraving av vannledningen igjen vil føre til et minst like stort inngrep i
naturen som den første gravingen ved nedlegging av vannledningen. Vi innser at skaden allerede
har skjedd. Vi ønsker å kunne påvirke at skaden/kjøresporene minimaliseres. Det er derfor best
om det ikke blir kjørt inn dit med gravemaskin en gang til. Kommunen har satt vilkår om at
inngrepet ikke skal tilsås, men at de lokale arter får spre seg selv og dekke gravesårene over tid.
Dette ble gjort for å begrense skaden mest mulig.
Dersom kommunen avslår søknaden om motorferdsel med gravemaskin på barmark, vil det i
dette tilfelle være naturlig med en ulovlighetsoppfølging etter Motorferdselsloven.
Kommunen kan etter søknad gi tillatelse til kjøring dersom søkeren påviser et særlig behov som
ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Tiltaket knytter seg ikke
turkjøring. Graving av 250 m vannledning kan vanskelig oppfattes som et særlig behov. Tiltaket
kan gjøres med spade, men det er vel neppe realistisk i dag. Det skal stilles meget strenge krav til
«særlige behov» og til at behovet ikke kan dekkes på annen måte. Spesielt restriktiv skal
praksisen være for tillatelser til barmarkskjøring.
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Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i
forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum.
Det er et absolutt mål å forsøke å redusere motorferdselen på barmark til et minimum. Graving
av vannledninger med gravemaskin som i dette tilfellet kan neppe oppfattes som nødvendig for å
skaffe tilfredsstillende vannforsyning til fritidsbolig. Kommunen mener derfor at
transportbehovet ikke har stort nok nytteformål i dette tilfellet. Skadene som påføres naturmiljøet
er også for store i forhold til transportbehovet.
Den enkelte søknad må ses i sammenheng med forventet antall tilsvarende søknader. Selv om
den enkelte tillatelse ikke vil by på vesentlige ulemper, kan en søknad avslås av hensyn til de
samlede konsekvenser av å innvilge tilsvarende søknader.
Økonomiske konsekvenser
Saken har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal Kommune avslår søknad fra Olav Stavsøien, datert 1.11.2016 om tillatelse til
kjøring av minigraver fram til hytte på eiendommen gbnr 217/1 for nedgraving av vannledning
fra Lundtjønna til egen hytte, samt kjøring tilbake i området fra Burusjøen til hytte i Langvika.
Kommunen har vurdert at den nedgravde vannledningen ikke skal graves opp igjen. Dette vil
føre til minst mulig skade på naturmiljøet.
Dette begrunnes med at motorferdselen skal begrenses til et minimum, og at søkeren ikke påviser
et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte. Transportbehovet vurderes ikke stort nok i
forhold til de skader og ulemper det vil påføre naturmiljøet. Søknaden avslås også av hensyn til
de samlede konsekvenser av å innvilge tilsvarende søknader, jf. rundskriv T 1/96, pkt. 7.3.2.
Vedtaket er gjort med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 3, og med hjemmel
i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6.
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Saksframlegg

Arkivnr. 143

Saksnr. 2017/501-13

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
78/17
19.06.2017
Saksbehandler: Kristine Bye

Dispensasjonsbehandling - Etablering av skredsikringstiltak - gbnr 4011/29 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

Dokumenter i saken:
1
I
Forespørsel om søknadspliktig tiltak Skredsikringstiltak Hagamælen - Midtre
Gauldal kommune
2
U Midlertidig svarbrev - Forespørsel om
søknadspliktig tiltak - Skredsikringstiltak
Hagamælen - Midtre Gauldal kommune
3
I
Bane NOR søker om dispensasjon fra
kommunedelplanen Skredsikringstiltak Hagamælen,
Midtre Gauldal kommune
4
I
Kvasshyllan naturreservat - dispensasjon
til rassikring - Bane Nor SF
5
U Høringsbrev - Etablering av
skredsikringstiltak - gbnr 4011/29 Dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel.
6
U Etterspør opplysninger - Dispensasjon
gbnr 4011/29
7
N Høringsbrev - Etablering av
skredsikringstiltak - gbnr 4011/29 Dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel
8
N Landbruksfaglig uttalelse til
skredsikringstiltak - gbnr 4011/29 Dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel
9
I
Uttalelse - Dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel Midtre Gauldal
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Bane NOR SF
BANE NOR SF
Bane NOR SF

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag|
FYLKESMANNEN I SØRTRØNDELAG m.fl.
Kristine Bye
Kai Børge Amdal m.fl.

Aril Røttum

Norges vassdrags- og energidirektorat

10

I

11

I

12

N

13

S

14

I

kommune - gbnr 4011/29
Svar på høringsbrev – Etablering av
skredsikringstiltak – gbnr 4011/29 Dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel
Uttalelse - dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel skredsikringstiltak Hagamælen - Midtre
Gauldal 4011/29
Uttalelse skogbruk og vilt - Søknad om
dispensasjon fra kommunedelplan Støren
- skredsikringstiltak Hagamælen - gbnr
4011/29 - Bane NOR SF
Dispensasjonsbehandling - Etablering av
skredsikringstiltak - gbnr 4011/29 Dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel
Uttalelse - etablering av
skredsikringstiltak - gbnr 4011/29 dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel

Mattilsynet

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Kai Børge Amdal

Sametinget

(Vedleggene er markert med fet skrift).
Ingress
Dispensasjonsbehandling for å etablere skredsikringstiltak på eiendommen gbnr 4011/29.

Saksopplysninger
Bakgrunn
Bane NOR søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å etablere skredsikringstiltak
på eiendommen gbnr 4011/29. Søknaden ble mottatt 25.04.2017.
Beliggenhet
Det omsøkte området ligger ved Håggåbrua, nord for Støren sentrum.
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Figur 1 Oversiktskart over deler av Midtre Gauldal kommune. Området det søkes dispensasjon er vist med rød pil.

Dagens situasjon/beskrivelse av tiltaket
Tiltakshaver skriver at: ‘’ NGI har på oppdrag av Bane Nor prosjektert skredsikringstiltak i
området. Dette med bekgrunn i at sikkerheten mot utglidning i skråningen er meget lav og faren
for overflateutglidning er stor. Grunnvannsnivået og gradient mot skråning en påvirker
stabiliteten vesentlig, og dette har resultert i flere skredhendelser i dette området, og med det
siste største skredet i 2013.
Det er tidligere (1990 – tallet) gjennomført sikringstiltak i deler av skråningen ned mot
jernbanen. Disse tiltakene har fungert bra, og det er ikke utløst skred i de områdene som er
sikret. Det er derfor prosjektert tilsvarende tiltak nord for de eksisterende, i form av etablering
av lukket drenering og steinplastring i de aktive raviner.
Plantegning 1 viser felt 4-1 og 4-2. Øvre del av feltet 4-1 og en del av felt 4-2 ligger innenfor
Kvasshyllan naturreservat.
Den mest gunstige adkomsten til anleggsområdet er fra jorde/gård vest for området. Adkomsten
avklares med grunneier i god tid før oppstart av prosjektet. Adkomsten kan også være aktuell fra
nord for området og den private veien/ ved overgang (hovedsikkerhetsvakt skal benyttes i
prosjektet). Rigg kan plasseres i enden av jordet i vest eller på Støren stasjon. Det forventes en
liten rigg, trolig kun en brakke, samt mulighet til å sette fra seg maskin. Både anleggsvei,
riggområde og eventuelle midlertidig deponi avklares med geoteknikk før oppstart.
(…) Prosjektet er plassert i prosjektklasse PKK2 og utførelsesklasse UKK2, hvilket medfører
krav om utvidet kontroll av prosjektet og utførelse. Etter bestemmelser i Eurokode er det
byggherren (Bane NOR) som ivaretar gjennomføringen av den utvidede kontrollen, både for
prosjektet og utførelsen. Dette kan også gjennomføres av eksternt firma.(…).
Det er ved grunnundersøkelser i foten av skråningen sør og nord for Haga bru påvist leire, men
ikke kvikkleire. Det er påvist kvikkleire ute i Gaula ved Haga bru. Det kan derfor ikke helt
avskrives at lommer med kvikkleire kan strekke seg inn under skråningen, og det er derfor
utarbeidet en geoteknisk kontrollplan som skal følges under anleggsarbeidet’’.
I telefonsamtale med Bane NOR opplyses det om at brakken og riggområde ikke skal plasseres i
omsøkt området som skrevet i søknaden. Ønsket adkomst skal legges fra vest som vist i vedlagt
situasjonskart. Dette området ligger også i LNF – sone 1 og innenfor vernesonen til Gaula, og
omfattes derfor også i denne dispensasjonssøknaden.
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Søknaden er vedlagt i sin helhet.

Figur 2 Situasjonskart over tiltakene. Blå område er eksisterende sikringer, mens rødstripet område er de nye ønskede tiltakene.

Planavklaring
Det omsøkte tiltaket ligger innenfor kommunedelplan Støren vedtatt 30.04.2010, med følgende
bestemmelser:

I tillegg ligger tiltaket innenfor naturvernområde.
Tiltakshaver har vært i kontakt med Fylkesmannen i Sør – Trøndelag angående dispensasjon for
sikringstiltakene i Kvasshyllan naturreservat. Det ble gitt dispensasjon på følgende vilkår:
1. Dispensasjonen gjelder for tiltak beskrevet i brev at 25.april 2017 fra Bane NOR SF, men det
må ses på om omfanget kan reduseres uten at det går ut over den funksjonen som
sikringsarbeidet skal ha.
2. Det må felles minst mulig skog ved arbeidene.
3. Motorferdsel må skje mest mulig skånsomt og kjøreskader må utbedres.
4. Dispensasjonen gjelder for 2017.
Vedtaket er vedlagt i sin helhet.
Søkers begrunnelse for tiltaket
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har
oppgitt følgende begrunnelse:
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‘’ Hensikten med lukket drenering og steinplastring i de aktive ravinene er å kontrollere
grunnvannsnivå og overflateavrenning i ravinen, og dermed hindre skredutløsning i utvalgte
raviner, og unngå at skredmasser samles opp i bunn av skråning og rammer jernbanen. I tillegg
forsterkes skråningen ved masseutskifting og drenering.
Formålet med at deler av feltet ligger innenfor Kvasshyllan naturreservat er å bevare et
skogområdet med stor variasjon i skogtyper og økosystem. Det vil bli nødvendig med noe
vegetasjonsfjerning for å gjennomføre tiltaket, men vegetasjonsfjerning skal reduseres til et
minimum, både for å bevare naturreservatet og fordi røtter også har en bindende evne på
jordsmonnet. «Forskrift om vern om Kvasskyllan naturreservat, Midtre Gauldal og Melhus
kommune, Sør – Trøndelag» § 7. Spesielle dispensasjonsbestemmelser punkt 7 sier følgende;
Nødvendig sikringsarbeider mot skred og flom ned mot Gaula. Bane NOR håper denne
dispensasjonsbestemmelsen gir åpning for at tiltaket kan gjennomføres i sin helhet slik det nå er
prosjektert. Dette vil gi det mest optimale sikringstiltaket for jernbaneinfrastrukturen’’.
Høring/nabovarsel
Søknad om dispensasjon ble sendt på høring med frist 09.06.2017. Følgende har svart innen
tidsfristen:
Lokal landbruksmyndighet
Søknaden er basert på fare for ras i området ved Kvasshyllan. Tiltaket har stor
samfunnsinteresse. Landbruk har ingen merknader til foreslåtte sikringstiltak.
Motorferdsel innenfor Kvasshyllan naturreservat er avklart av fylkesmannen i Sør – Trøndelag.
Dersom det er nødvendig med motorferdsel i utmark på barmark utenfor naturreservatet avklares
dette etter søknad, av kommunen. Dersom det blir klarert at det kan legges adkomstveg inn i
området, er det ikke nødvendig med tillatelse etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer
i utmark og på islagte vassdrag.
Lokal skogbruksmyndighet
Skogbruk og vilt ingen merknad.
Deler av sikringspunktene ligger helt eller delvis innenfor Kvasshyllan naturreservat. Inngrepene
bør derfor gjøres så skånsomt som mulig.
Fylkesmannen i Sør - Trøndelag
Fylkesmannen forutsetter at det ikke deponeres masser mellom jernbanesporet og Gaula, og har
utover dette ingen merknader til tiltaket.
Tiltaket fordrer en dispensasjon fra Fylkesmannen for arbeidene innenfor Kvasshyllan
naturreservat ned hjemmel i forskrift om vern av Kvasshyllan naturreservat. Fylkesmannen har i
eget brev vurdert dispensasjon for de omsøkte tiltakene innenfor naturreservatet i henhold til
verneforskriften.
For å sikre at skredfare er tilstrekkelig ivaretatt, viser Fylkesmannen til Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE), sektormyndighet på skred og flom. Vi forutsetter at kommunen rådfører
seg med NVE i denne saken og at deres retningslinjer og anbefalinger blir hensynstatt.
Minner også om behandling etter verneforskriften.
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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.
Sør – Trøndelag fylkeskommune
Vurderer tiltakene til å være av stor samfunnsnytte og har ikke merknader.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
De geotekniske forholdene synes å være ivaretatt på god måte av NGI i denne saken, basert på
den vedlagte kontrollplanen for geoteknikk. Selve hovedrapporten ligger ikke ved saken, men er
av mindre interesse så lenge geoteknikken blir ivaretatt som beskrevet i kontrollplanen. Vi har
derved ingen innvendinger eller ytterligere kommentarer til saken.
Mattilsynet
Mattilsynet har i sin oversikt over vannforsyningssystemer ikke registrert at det finnes privat
vannforsyningssystem eller enkeltvannforsyning i området.
Det omsøkte tiltaket berører ikke tilsigsområdet/kilde til registrerte vannforsyningssystemer.
Konklusjon: 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 (i brev datert 12.06.17 - etter tidsfristen)
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 i følge kml. §4
annet ledd. Det er ikke tillat å skade eller skjemme freda kulturminne, eller sikringssonen på 5
meter rundt kulturminne, jf. kml. §§3 og 6.
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
Bane NOR skriver i sin søknad at det har gått flere skred i det omsøkte området, og med
bakgrunn i dette ønsker å utføre skredsikringstiltak. Området ligger i LNF – sone 1 og
vernesonen til Gaula, noe som utløser krav om dispensasjon.
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Rådmannen mener det er viktig å gjennomføre tiltak som er med på å forhindre at skred og andre
naturhendelser kan oppstå. Med endring i klima og økende nedbør er det viktig at slike tiltak
gjennomføres for å unngå katastrofale hendelser i nå og i framtiden. Det er videre gjennomført
tilsvarende tiltak nord i skråningen på 1990 – tallet.
Deler av tiltakene ligger innenfor Kvasshyllan naturreservat. Rådmannen er i utgangspunktet
negativ til tiltak innenfor naturreservater. I dette tilfelle blir dette gjennomført for å bevare et
skogområde med stor variasjon i skogtyper og økosystem. Rådmannen mener derfor dette kan
tillates så lenge inngrepene gjøres på en mest skånsom måte som mulig.
I søknaden er det skrevet at det skal plasseres en rigg eller brakke i planområdet. I samtale med
Bane NOR er dette ikke lenger aktuelt, og vil derfor ikke bli vurdert i denne saken.
Videre er det beskrevet flere mulige løsninger når det kommer til adkomst. Rådmannen har vært
i dialog med Bane NOR der det kom fram at adkomsten skal legges fra vest og inn i området
som vist på vedlagt situasjonskart. Også dette området ligger innenfor LNF – sone 1 og
vernesonen til Gaula. Det framkommer ikke ytterligere beskrivelse av adkomsten, men
Rådmannen ser at strekningen skal ligge der det allerede er etablert en veg. Det opplyses om at
denne adkomsten skal avklares med grunneier i god tid før oppstart av prosjektet. Rådmannen
har derfor ingen kommentarer på dette.
Bane NOR opplyser om at det er påvist leire i område. Det er derfor laget en geoteknisk
kontrollplan fra NGI. Rådmannen vurderer dette som et svært positivt tiltak som gir en god
oversikt over forholdene i området. NVE mener at de geotekniske forholdene blir ivaretatt på
god måte i denne rapporten. Videre forutsetter Fylkesmannen at det ikke skal deponeres masser
mellom jernbanesporet og Gaula. Rådmannen er enig i dette og at dette bør settes som et vilkår
ved en eventuell dispensasjon.
Tilslutt har Bane NOR selv vært i kontakt med Fylkesmannen i Sør – Trøndelag som har gitt
tillatelse til tiltaket med hjemmel i §7 punkt 7 i forskrift om vern av Kvasshyllan naturreservat,
med følgende vilkår:
1.
«Dispensasjonen gjelder for tiltak beskrevet i brev at 25.april 2017 fra Bane NOR SF,
men det må ses på om omfanget kan reduseres uten at det går ut over den funksjonen som
sikringsarbeidet skal ha.
2.
Det må felles minst mulig skog ved arbeidene.
3.
Motorferdsel må skje mest mulig skånsomt og kjøreskader må utbedres.
4.
Dispensasjonen gjelder for 2017.»
Rådmannen forutsetter at disse vilkårene blir overholdt.
Ut i fra en samlet vurdering mener Rådmannen at tiltaket er av stor samfunnsinteresse og har
flere fordeler enn ulemper. Rådmannen anbefaler at det gis dispensasjon.
Vurdering av prinsippene etter naturmangfoldloven §8-12:
§8 – Kunnskapen anses som god nok i denne saken.
§9 – Føre – var – prinsippet vurderes som god nok i denne saken.
§10 – Økosystemets tilnærming og samlet belastning vurderes til å ikke bli større.
§11 – Kostnadene og miljøforringelsene skal bæres av tiltakshaver.
§12 – Tiltakshaver er ansvarlig for at miljøforsvarlige teknikker nyttes.
Rådmannens innstilling
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Midtre Gauldal kommune vedtar å gi dispensasjon for sikringstiltak og adkomstveg som vist i de
vedlagte situasjonskartene datert 03.02.2017 på eiendommen gbnr 4011/29.
Som vilkår settes:
 Det skal ikke deponeres masser mellom jernbanesporet og Gaula.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at tiltaket
ivaretar samfunnssikkerheten.
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Dato: 25.04.2017
Saksref: 201705493-17
Deres ref.:
Side: 1 / 2

Midtre Gauldal kommune
Rørosveien 11
7290 STØREN

Vår saksbehandler: Kristin Skei
Telefon:
Mobil: +47 41616133
E-post: Kristin.Skei@banenor.no

Bane NOR søker om dispensasjon fra kommunedelplanen - Skredsikringstiltak Hagamælen,
Midtre Gauldal kommune
Bane NOR søker dispensasjon fra kommunedelplanen for å gjennomføre skredsikringstiltak på gnr/bnr
4011/29 Hagamælen, Midtre-Gauldal kommune. Området er regulert til LNF – sone 1 samt ligger innenfor
vernesonen til Gaula. I tillegg er en mindre del av tiltaket planlagt innenfor Kvasshylla naturreservat. Bane
NOR er eier av eiendommen, og det er gjennomført nabovarsling til 3 naboeiendommer. Opplysninger gitt i
nabovarsel og kvittering for mottatt nabovarsel er vedlagt (vedlegg 4 og 5).
NGI har på oppdrag for Bane NOR prosjektert skredsikringstiltak i området. Dette med bakgrunn i at
sikkerheten mot utglidning i skråningen er meget lav og faren for overflateutglidninger er stor.
Grunnvannsnivået og gradient mot skråningen påvirker stabiliteten vesentlig, og dette har resultert i flere
skredhendelser i dette området, og med det siste større skredet i 2013.
Det er tidligere (1990-tallet) gjennomført sikringstiltak i deler av skråningen ned mot jernbanen. Disse tiltakene
har fungert bra, og det er ikke utløst skred i de områdene som er sikret. Det er derfor prosjektert tilsvarende
tiltak nord for de eksisterende, i form av etablering av lukket drenering og steinplastring i de aktive raviner.
Hensikten er å kontrollere grunnvannsnivå og overflateavrenning i ravinen, og dermed hindre skredutløsning i
utvalgte raviner, og unngå at skredmasser samles opp i bunn av skråningen og rammer jernbanen. I tillegg
forsterkes skråningsfoten ved masseutskifting og drenering. Vedlagt følger oversiktskart (vedlegg 1),
plantegning (vedlegg 2) og profiltegninger (vedlegg 3) for det planlagte tiltaket.
Plantegning 1 viser felt 4-1 og felt 4-2. Øvre del av felt 4-1 og en liten del av felt 4-2 ligger innenfor
Kvasshyllan naturreservat. Formålet med naturreservatet er å bevare et skogområde med stor variasjon i
skogtyper og økosystemer. Det vil bli nødvendig med noe vegetasjonsfjerning for å gjennomføre tiltaket, men
vegetasjonsfjerning skal reduseres til et minimum, både for å bevare naturreservatet og fordi røtter også har
en bindende evne på jordsmonnet. «Forskrift om vern av Kvasshyllan naturreservat, Midtre Gauldal og Melhus
kommune, Sør-Trøndelag» § 7. Spesielle dispensasjonsbestemmelser punkt 7 sier følgende; Nødvendig
sikringsarbeider mot skred og flom ned mot Gaula. Bane NOR håper denne dispensasjonsbestemmelsen gir
åpning for at tiltaket kan gjennomføres i sin helhet slik det nå er prosjektert. Dette vil gi det mest optimale
sikringstiltaket for jernbaneinfrastrukturen. Det kan være en mulighet å vurdere om det er et alternativt å
redusere omfang på deler av felt 4-1 og 4-2, men dersom det går ut over effekten til sikringstiltaket er det ikke
ønskelig.
Bane NOR SF

postmottak@banenor.no

Bankgiro: 1503 74 00537

Postboks 4350, NO 2308 Hamar

banenor.no

IBAN-nr: NO4115037400537

Sentralbord: 05280

Org.nr: NO 917 082 308 MVA

BIC: DNBNOKK
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Saksref: 201705493-17
Side: 2 / 2
Det planlegges med at skredsikringstiltak kan gjennomføres i løpet av sommeren 2017, da tiltak bør gjøres i
den perioden det forventes minst nedbør og er på det tørrest.
Den mest gunstige adkomsten til anleggsområdet er fra jordet/gård vest for området. Adkomst avklares med
grunneier i god tid før oppstart av prosjektet. Adkomst kan også være aktuelt fra nord for området og den
private veien/ved planovergang (hovedsikkerhetsvakt skal benyttes i prosjektet). Rigg kan plasseres i enden
av jordet i vest eller på Støren stasjon. Det forventes en liten rigg, trolig kun en brakke, samt mulighet til å
sette fra seg maskin. Både anleggsvei, riggområde og eventuelle midlertidige deponi avklares med
geoteknikker før oppstart.
Krav til sikkerhet i prosjektet. Det er ingen krav til nominell sikkerhet for eksisterende skråninger, og det stilles
derfor ingen spesifikke krav til skråningens beregningsmessige sikkerhet for tiltaket. Dokumentasjon av at
slike krav er innfridd ville også være vanskelig, all den tid skråningshelningen for naturlige skråninger i
Hagamælen er i størrelsesorden naturlig friksjonsvinkel for materialene som påtreffes i skråningen.
Prosjektet er plassert i prosjekteringsklasse PKK2 og utførelsesklasse UKK2, hvilket medfører krav om utvidet
kontroll av prosjektering og utførelse. Etter bestemmelser i Eurokode er det byggherren (Bane NOR) som
ivaretar gjennomføring av den utvidede kontrollen, både for prosjektering og utførelse. Det kan også
gjennomføres av eksternt firma. Da Bane NOR har egne geoteknikker har Bane NOR selv gjennomført
kontroll av at prosjekterende har utført og dokumentert egenkontroll og intern systematisk kontroll, og i tillegg
kontrollert prosjekteringen som innebærer anbudsdokumentene og geoteknisk kontrollplan.
Det er ved grunnundersøkelser i foten av skråningen sør og nord for Haga bru påvist leire, men ikke kvikkleire.
Det er påvist kvikkleire ute i Gaula ved Haga bru. Det kan derfor ikke helt avskrives at lommer med kvikkleire
kan strekke seg inn under skråningen, og det er derfor utarbeidet en geoteknisk kontrollplan som skal følges
under anleggsarbeidet (vedlegg 6). Grunnundersøkelser i området er oppsummert i en egen rapport som kan
ettersendes om behov.
Med vennlig hilsen
Nils Moen
Prosjektsjef
Prosjekter Midt I

Kristin Skei
Prosjektleder
Prosjekter Midt II

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Mottakere:
Midtre Gauldal kommune
Kopi:
Norges Vassdrags- og energidirektorat Region Midt-Norge
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Vedlegg:
Vedlegg 4 Opplysninger gitt i nabovarsel_signert.pdf
Vedlegg 5 Kvittering for nabovarsel.pdf
Vedlegg 6 Kontrollplan geoteknikk.pdf
Vedlegg 1 Oversiktstegning.pdf
Vedlegg 2 Plantegning.pdf
Vedlegg 3 Profiltegninger.pdf
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Vedlegg

Side

- av

Nullstill

C-

Kvittering for nabovarsel

sendes kommunen sammen med søknaden

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending, overleveres personlig mot kvittering eller sendes på e-post mot kvittering.
Med kvittering for mottatt e-post menes en e-post fra nabo/gjenboer som bekrefter å ha mottatt nabovarselet. Ved personlig
overlevering vil signatur gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan også signeres på at man gir samtykke til tiltaket.
Tiltaket gjelder
Gnr.

Eiendom/
byggested

Bnr.

4011

Festenr.

Seksjonsnr. Bygningsnr.

Bolignr.

Kommune

27+29

Midtre-Gauldal

Adresse

Postnr.

Hagamælen

Poststed

7290

Støren

Følgende naboer har mottatt eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg:
Nabo-/gjenboereiendom
Gnr.

Bnr.

45

Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom
Festenr.

Seksjonsnr.

21

Asgeir Folstad og Unni Rånes

Adresse

Postnr.

Støren

Personlig kvittering for Dato

Poststed

7290
Sign.

Bnr.

Seksjonsnr.

45

Eiers/festers navn

Postnr.

Støren

Poststed

7290
Sign.

Bnr.

Sign.

Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom
Festenr.

Seksjonsnr.

1

Eiers/festers navn

Dato sendt e-post

Kjell Ove Mælen

Adresse

28.03.17

Adresse

Melen/Krogstadsanden

Postnr.

Hovin i Gauldalen

Personlig kvittering for Dato

Kvittering vedlegges

Krogstadveien 501

Poststed

7236

Poststed

7236

Sign.

Poststedets reg.nr.

Hovin i Gauldalen

Personlig kvittering for

mottatt varsel

Dato

Sign.

samtykke til tiltaket

Nabo-/gjenboereiendom
Bnr.

Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom
Festenr.

Seksjonsnr.

Adresse
Poststed

Personlig kvittering for Dato

Eiers/festers navn

Dato sendt e-post

Adresse

Kvittering vedlegges

Postnr.
Sign.

Poststed
Personlig kvittering for

mottatt varsel

Poststedets reg.nr.
Dato

Sign.

samtykke til tiltaket

Nabo-/gjenboereiendom
Bnr.

Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom
Festenr.

Seksjonsnr.

Adresse
Postnr.

Dato

samtykke til tiltaket

Nabo-/gjenboereiendom

Gnr.

Poststedets reg.nr.

Støren

Personlig kvittering for

mottatt varsel

228

Kvittering vedlegges

Engan 38A

Poststed

Personlig kvittering for Dato

Postnr.

28.03.17

Adresse

7290

Gnr.

Dato sendt e-post

Målfrid Engen Røe

Kvasshylla/Hagamælen

Postnr.

Sign.

Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom
Festenr.

Adresse

Gnr.

Dato

samtykke til tiltaket

Nabo-/gjenboereiendom

Postnr.

Poststedets reg.nr.

Støren

Personlig kvittering for

mottatt varsel

45

Kvittering vedlegges

Folstad

Poststed

7290

Gnr.

28.03.17

Adresse

Kvasshylla/Hagamælen
Postnr.

Dato sendt e-post

Eiers/festers navn

Poststed

Personlig kvittering for Dato

Eiers/festers navn

Dato sendt e-post

Adresse

Kvittering vedlegges

Postnr.
Sign.

Poststed
Personlig kvittering for

mottatt varsel

Poststedets reg.nr.
Dato

Sign.

samtykke til tiltaket

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.
Samlet antall sendinger: __________
Blankett 5156 Bokmål

Sign.

© Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet 01.07.2015
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Fra:
Til:
Emne:
Dato:

maalfrid.engen.roe@gauldalen.no
Skei Kristin
Re: Nabovarsel - tiltak på eiendom 4011/27 + 29 Hagamælen
28. mars 2017 16:35:04

Jeg bekrefter at nabovarsel er mottatt.
Med hilsen
Målfrid Engen Røe

Fra: "Skei Kristin" <Kristin.Skei@banenor.no>
Til: "maalfrid engen roe" <maalfrid.engen.roe@gauldalen.no>
Sendt: 28. mars 2017 14:46:55
Emne: Nabovarsel - tiltak på eiendom 4011/27 + 29 Hagamælen
Hei

Vedlagt følger nabovarsel for planlagt tiltak på Bane NOR sin eiendom i
Hagamælen, Midtre-Gauldal kommune.

For at elektronisk nabovarsel skal være gyldig må nabo/gjenboer svare på denne
e-post at e-post en er mottatt, så ber om en tilbakemelding på om nabovarsel er
mottatt av riktig vedkommende.

Med vennlig hilsen

Kristin Skei
Prosjektleder

Bane NOR
Prosjekter Område Midt
Mobil: 416 16 133
E-post: kristin.skei@banenor.no

Besøksadresse: Marienborg, Osloveien 105, Trondheim
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Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Unni Rånes
Skei Kristin
Re: Nabovarsel - tiltak på eiendom 4011/27+29 Hagamælen
30. mars 2017 12:40:42

Mottatt.
Sendt fra min iPad
Den 28. mar. 2017 kl. 14.37 skrev Skei Kristin <Kristin.Skei@banenor.no>:
Hei
Vedlagt følger nabovarsel for planlagt tiltak på Bane NOR sin eiendom i
Hagamælen, Midtre-Gauldal kommune.
For at elektronisk nabovarsel skal være gyldig må nabo/gjenboer svare på denne epost at e-post en er mottatt, så ber om en tilbakemelding på om nabovarsel er
mottatt av riktig vedkommende.
Med vennlig hilsen
Kristin Skei
Prosjektleder
Bane NOR
Prosjekter Område Midt
Mobil: 416 16 133
E-post: kristin.skei@banenor.no
Besøksadresse: Marienborg, Osloveien 105, Trondheim
Postadresse: Postboks 4350, 2308 Hamar
Sentralbord: 05280 / banenor.no

<Nabovarsel 45-21 signert.pdf>
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Fra:
Til:
Emne:
Dato:

kjell-ove.malen@telenor.com
Skei Kristin
SV: Nabovarsel - tiltak på eiendom 4011/27 + 29 Hagamælen (INTERNAL)
28. mars 2017 15:00:52

Hei
Nabovarsel mottatt.
Mangler noen vesentlige opplysninger:
·
·
·

Hvor lang tid er det beregnet at totale arbeidet tar.
Planlegges det at arbeidet skal utføres i vanlig arbeidstid. Innenfor tidsrommet 07.0016.00
Hva skal anleggsvegen benyttes til, og hvor stor trafikk beregnes her pr.dag. NB:
Anleggsvegen blir over flere grunneiere. Utfordringen her er passering av hus, som ikke
er tegnet inn!

Hilsen
Kjell Ove Mælen
91133432
Fra: Skei Kristin [mailto:Kristin.Skei@banenor.no]
Sendt: 28. mars 2017 14:38
Til: Mælen Kjell Ove
Emne: Nabovarsel - tiltak på eiendom 4011/27 + 29 Hagamælen

Hei
Vedlagt følger nabovarsel for planlagt tiltak på Bane NOR sin eiendom i Hagamælen, MidtreGauldal kommune.
For at elektronisk nabovarsel skal være gyldig må nabo/gjenboer svare på denne e-post at e-post
en er mottatt, så ber om en tilbakemelding på om nabovarsel er mottatt av riktig vedkommende.

Med vennlig hilsen
Kristin Skei
Prosjektleder
Bane NOR
Prosjekter Område Midt
Mobil: 416 16 133
E-post: kristin.skei@banenor.no
Besøksadresse: Marienborg, Osloveien 105, Trondheim
Postadresse: Postboks 4350, 2308 Hamar
Sentralbord: 05280 / banenor.no
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Dovrebanen, Støren-Heimdal Prosjekt 973075

KONTROLLPLAN GEOTEKNIKK

Dato 2017-02-03

Kontrollplan geoteknikk
Kontrollplan er basert på følgende dokumenter:
Rapport
Siste revisjon av byggetegninger
Dokument nr:

Beskrivelse

Dato

Signatur

POM-00-A-00259

Rapport.
Detaljprosjektering Støren-Heimdal.
Teknisk beskrivelse for sikring av skråninger,
Hagamælen (km 502.5-503.3).
Anbudstegninger.
Geoteknikk- skråningssikring.

2016-10-31 Rev:00

HHe

Kontrollert;
godkjent
BGK; HHe

2017-02-03 Rev:01B

EKW

HHe; HHe

2016-09-17 rev. 00

HHe

RMo/OAH; HHe

2017-02-03 rev. 01B

EKW

HHe; HHe

POM-00-V-00048 tom. POM-00-V-00050
POM-00-V-00054 tom. POM-00-V-00056

p:\2016\00\20160027\leveransedokumenter\rapport\20160027-02-r\rev01\20160027-02-r bilag 2 - kontrollplan hagamælen .docx
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s.1

Dovrebanen, Støren-Heimdal Prosjekt 973075

Element

Dato 2017-02-03

s.2

Aktivitet

Kontroll

Merknader

Anleggsveger

- Minst mulig terrenginngrep, < 1 m vertikalt
- Naturlige drensveier i terrenget må ikke blokkeres,
opprettholdes med lavpunkt på veg eller i rør
under veg.
- Godkjenning av byggherre og grunneiere
- HMS-vurdering for felling av trær, mange
vindfall/halvveis nedfalte trær
- HMS krav, verneutstyr
- Forsiktighet ved sterk vind ved arbeider nær større
trær
- Avklare med byggherre om større, vertikale trær i
god forfatning kan bli stående
- Ikke avdekke store områder forut for varslet kraftig
nedbør, dette vil medføre erosjon, evt. ha plan for
tildekking.
- Midlertidige massedeponier må vurderes
stabilitetsmessig. Som hovedprinsipp tillates ikke
midlertidige massedeponier, dvs. at tilførte masser
skal legges rett ut i fylling og gravemasser skal
kjøres ut.
- Midlertid lagring av matjord og andre masser i
skråningen må ikke samles i konsentrerte hauger;
bør heller legges i ranker, avstand fra grøft
minimum lik grøftedybden
- Masser som skal fjernes bør transporteres ut av
området løpende slik at skråninger ikke
destabiliseres

Geotekstil/geogrid under bærelag
for å økte bæreevne, redusere skade
og behov for tilført bærelag

Forberedende arbeider

Vegetasjonsrydding og avtak av
matjord

Mellomlagring av masser

Dreneringssystem
Felt 4-1 tom. 4-4

KONTROLLPLAN GEOTEKNIKK

Etablering av grøfter

- Grøfter etableres nedenfra og oppover.
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Dovrebanen, Støren-Heimdal Prosjekt 973075

Element

Aktivitet

Felt 4-1 tom. 4-4

Kummer

Felt 4-1 tom. 4-4

Rørledninger

KONTROLLPLAN GEOTEKNIKK

Kontroll

Dato 2017-02-03

Merknader

- Grøfter/ledninger skal ha kontinuerlig, og jevnest
mulig ut fra praktiske forhold, fall.
- Rørskjøter og forankring til skråningen.
- Fiberduk mot naturlig grunn (avdekket terreng
uten vegetasjon).
- Feste av fiberduk på grøftekanten i
anleggsperioden.
- Omfyllingsmasser iht. rørtype/dimensjon.
- Grøftedybder kan variere ut fra terreng, må utføres
iht. Arbeidstilsynets krav.
- Komprimering med vibrerende utstyr bør unngås,
særlig ved våte forhold, da dette kan utløse skred.
- Avfasing mot omliggende terreng, ikke brattkanter.
- Tett utstøping av bunn av kummer.
- Glatt overflate på utstøp.
- Åpninger for rør inn/ut skal være tette
(gummiforinger).
- Omfyllingsmasser rundt kummer
- Snø og is fjernes før kummer bygges.
- Nivåer, fallforhold, plassering i planet.
- Kontroll av tetthet (skal utføres av entreprenøren),
dvs. sjekke at vann ikke renner raskt ut av bunnen
på kummen
- Legging nedenfra og oppover
- Ikke is og snø i grøft ved rørlegging
- Rørdiameter iht. beskrivelse
- Rørets spissende nederst (i fallretningen), ende
med muffe oppover i skråningen
- Perforering (rundt hele, eller på oversiden hvis
halvperforert)
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s.3

Dovrebanen, Støren-Heimdal Prosjekt 973075

Element

Aktivitet

KONTROLLPLAN GEOTEKNIKK

Kontroll

Dato 2017-02-03

Merknader

- Omfyllingsmasser iht. rørdiamter/rørtype,
innpakket i fiberduk
- Sikre rørskjøter (klammer) og forankring av rør til
undergrunnen
- Tilpasning av omfyllingsmassene for rørskjøter
- Kobling til kum uten lekkasje (gummiforing)
- Kontinuerlig og jevnest mulig fall

Skråningsplastring
Felt 4-1 tom. 4-4

Steinplastring

Masseskifting i
skråningsfot
Felt 4-1 tom. 4-4

- Utlegging på rensket areal
- Lagtykkelse ca. 0.5 m
- Behov for fiberduk vurderes ut fra
plastringsmassene (drenerende egenskaper og
filteregenskaper) og løsmassetype i naturlig grunn
- Komprimering ved overfarter (2 stk pr. lag), ikke
bruk av vibrerende utstyr, særlig ikke under våte
forhold.
- Plastring avsluttes til jevn terrengoverflate, ikke
store lokale høydeforskjeller
- Mellomlagring av masser i skråning må minimeres,
og det skal ikke etableres større lokale hauger
(høyde over 1-1.5 m)

Masseskifting i skråningsfot

- Seksjonsvis utførelse, utgraving begrenset til det
som er nødvendig for å legge én rørlengde om
gangen (lukket drenering langs skråningsfoten).
- Rask tilbakefylling, ikke gå fra utgravd område
usikret over natt/helg.
- Endelig terrengprofil ikke brattere enn dagens.
- Fiberduk mot avdekket naturlig grunn (uten
vegetasjon) før oppfylling.
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s.4

Dovrebanen, Støren-Heimdal Prosjekt 973075

Element

Rapportering

HMS-plan

Aktivitet

KONTROLLPLAN GEOTEKNIKK

Kontroll

Dato 2017-02-03

Merknader

- Drenerende plastringsmasser (samfengt
sprengstein).
- Hvis bløt eller sensitiv leire påtreffes, eller
utglidning i skråningen observeres, skal byggherre
varsles, slik at evt. behov for å tilkalle geotekniker
kan vurderes.
- Kraftig nedbør/grunnvannsstrøm; varsle byggherre
om uforutsette problemer.
Varsling i forbindelse med avvik.
Generell rapportering.

Gjøres i henhold til varslingsplan.
Kontrollere at det etableres system for rapportering av
masseflytting, motfyllinger, materialer, erosjonssikring
osv., og at det utarbeides sluttdokumentasjon (FDVdokumentasjon).

Viktig å sikre god informasjonsflyt.

Kontrollere fortløpende oversendelse av FDVdokumentasjon ("som bygget dokumentasjon").
HMS-planen omfatter:
- Beredskap og tiltak mot
forurensning og skade ved utslipp
eller uhell.
- Arbeidsforhold og sikkerhet for
personell.
- Rutiner for varsling og sikring.
Vernerunder.

HMS-plan skal baseres på byggherrens SHA-plan og
være en del av internkontrollsystemet.
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Anleggsfasen kan medføre risiko for
arbeidere.
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Saksframlegg

Arkivnr. L12

Saksnr. 2017/1447-5

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
79/17
19.06.2017
Saksbehandler: Kristine Bye

Dispensasjonsbehandling - Midlertidig dispensasjon for begrenset drift i
Storneset grustak - gbnr 230/10 og 230/28

Dokumenter i saken:
1 I
Søknad om dispensasjon til begrenset drift i grustak - gbnr
230/10 og 230/28 - Almås Maskin AS
2 U Midlertidig svarbrev - Søknad om dispensasjon til begrenset
drift i grustak - gbnr 230/10 og 230/28
3 I
Svar - etterspurte opplysninger vedrørende søknad om
begrenset drift i Storneset grustak
4 I
Ettersendelse av nabovarsel og situasjonsplan - grusuttak gbnr 230/10 og 230/28
5 S Dispensasjonsbehandling - Midlertidig dispensasjon for
begrenset drift i Storneset grustak - gbnr 230/10 og 230/28

Almås Maskin AS
ALMÅS MASKIN AS
Almås Maskin AS
Almås maskin AS

(Vedleggene er markert med fet skrift).

Ingress
Dispensasjonsbehandling for midlertidig drift i Storneset grustak.

Saksopplysninger
Søknadens innhold
Midtre Gauldal kommune har mottatt dispensasjonssøknad fra Almås Maskin AS. Komplett
søknad ble mottatt 30.5.2017. Søknaden gjelder eiendommen gbnr 230/10 og 230/28 og
omhandler produksjon av strøsand, singel og veigrus i Stornestet grusuttak. Vedlagt søknaden
ligger kart over området der ønsket uttaksområde er avmerket. Kartet har ingen koordinater, men
viser målestokk. Videre er det vedlagt et nabovarsel for de berørte naboeiendommene.
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Bakgrunn for saken
Bakgrunn for saken er at kommunen har stanset driften av masseuttak, massedeponi og
anleggsarbeid med øyeblikkelig virkning, jf. §§32-2 og 32-4, se vedtak 391/17, datert
28.04.2017.
Det er nå påbegynt en reguleringsplan, men tiltakshaver ønsker en midlertidig begrenset
dispensasjon på uttak mens denne er under arbeid. Kontrakten på levering av strøsand til bla.
Midtre Gauldal kommune og Jernbaneverket har en frist til 1.juli 2017 på evt. å si opp
kontrakten på strøsandleveranse.
Plangrunnlag og mangel på tillatelser
I forbindelse med ulovlighetsoppfølgingen – sak 391/17- har Midtre Gauldal kommune
gjennomgått sine arkiver og protokoller.
Det aktuelle masseuttaket omfattes av kommuneplanens arealdel. Videre omfattes masseuttaket
av en «melding om masseuttak over husbehov» fra 1985. Denne meldingen var rettet til
kommunen på bakgrunn av bestemmelser i plan- og bygningsloven av 1965. I kommuneplanens
arealdel er deler av arealet avsatt til masseuttak - nåværende, mens området det nå er påbegynt
drift i ligger innenfor et areal avsatt til LNF – sone 1 og vernesonen til Gaula.
Det foreligger på nåværende tidspunkt ingen tillatelse fra Direktoratet for mineralforvaltning.
Midtre Gauldal kommune vedtok i 2010 kommuneplanens arealdel. Området ble avsatt til
masseuttak – nåværende, med omkransende LNF – sone 1. Det ble i 2010 vedtatt bestemmelser
for formålet som setter krav om reguleringsplan før « nye områder for råstoffutvinning og
områder for masseuttak i fjell kan tas i bruk (…). Ved utvidelse av eksisterende uttak skal det
foreligge vedtatt reguleringsplan, dersom
utvidelsen er større enn 1000m3». Det ble
ikke utarbeidet en reguleringsplan, søkt
om nærmere tillatelse etter plan og
bygningsloven eller søkt om konsesjon til
Direktoratet for mineralforvaltning.

Figur 1 Flyforto 2016: Stornesset grusttak.
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Figur 2 Utsnitt fra kommuneplanens arealdel og området som er avsatt til masseuttak.

Konklusjon
 Midlertidig dispensasjon søkes umiddelbart (denne søknaden).
 Oppstartsmøte bel avhold 08.06.2017 for å igangsette reguleringsplan.
 Søknadsprosess til Direktoratet for Mineralforvaltning.

Vurdering
Tiltakshaver har i sin søknad skrevet at de var i god tro om at alt var i orden, da daværende eier
fra 1985 hadde sendt inn melding om tiltaket og fått dette godkjent. Nå har uttaket gått utover de
godkjente rammene. Videre skriver tiltakshaver at grunnen til dette var at Jernbaneverket i 2006
ønsket å ta vekk masser i strekningen fra grustaket og østover langs jernbanesporet, slik at
siktforholdene opp mot den trafikkerte jernbaneovergangen ned mot gården ble bedre. Det ble da
tatt ut 13 950 m3 grus.
Gjennom 32 års drift av grustaket har det vært et uttak på mellom 1500 og 3000 m3 årlig, med
unntak av 2 år da det ble tatt ut 8 – 10 000 m3 på vegne av Statens vegvesen.
Midtre Gauldal kommune har konkludert med at driften av grusuttaket er ulovlig, både innenfor
og utenfor området som er avsatt til masseuttak.
Midtre Gauldal kommune har vært i kontakt med Direktoratet for Mineralforvaltning og fått
bekreftet at det ikke er tildelt driftskonsesjon eller sendt melding for dette uttaket. Midtre
Gauldal kommune er av den oppfatning at grusuttaket, selv om dette er drevet i 32 år, ikke kan
drives videre.
Med bakgrunn i situasjonen som har oppstått der bedriften blant annet risikerer permittering eller
nedleggelse av bedriften, anser kommunen det som viktig å gi en begrenset tillatelse for drift
innenfor området som er avmerket på vedlagt situasjonskart, avsatt til LNF – sone 1. En slik
tillatelse gjelder drift i grusuttaket uten at det foreligger reguleringsplan og vil kun gjelde for et
uttak på 1500m3. Kommunen mener dette ikke er en heldig situasjon, men at et uttak på 1500m3
er å beregne som et lite uttak, samt at det ikke skal gjennomføres noe sprenging i området.
Likevel mener kommunen at det er viktig at tiltakshaver gjennomfører et fullstendig planarbeid.
En ordinær dispensasjonsbehandling krever i utgangspunktet nabovarsling, høring og avbøtende
tiltak. I dette tilfellet foreligger det et nabovarsel, men ingen har kommet med merknader. Da
saken ikke er sendt på høring har ikke regionale myndigheter (Fylkesmannen, fylkeskommunen,
NVE, Direktoratet for Mineralforvaltning m.fl.) hatt anledning til å uttale seg. Kommunen er på
nåværende tidspunkt av den oppfatning at tillatelsen skal ha en kort varighet, forutsatt at det kun
tas ut 1500 m3.
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Rådmannen anbefaler at det gis midlertidig tillatelse på ett år fram til 01.07.2018. Tiltakshaver
vil ha rimelig med tid å få godkjent regulering for området.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune vedtar å gi midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for
fortsatt uttak av masser på inntil 1500m3 i Storneset grustak som vist i vedlagt situasjonskart
datert 16.05.2017.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at tiltaket er et
beskjedent uttak og ikke inkluderer sprenging.
Vedtaket gjelder fram til 01.07.2018.
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Jan Ivar Knutsen
7387

Delegert vedtak
Delegerte saker - Næring, plan og miljø - nr. 391/17
Deres ref:

Vår ref

Dato

2016/2721-4

28.04.2017

Pålegg om stans av arbeid eller opphør av bruk med øyeblikkelig virkning,
Forhåndsvarsel om ileggelse av tvangsmulkt
(etter pbl §§ 32-3, 32-4 og 32-5)
Eiendom
Tiltakets adresse
Tiltakets art
Tiltakshaver

:
:
:
:

Gbnr 230/10, 230/28 og 230/7 i Midtre-Gauldal Kommune
7387 Singsås
Masseuttak, massedeponi
Ukjent

Saken gjelder:
Bygningsmyndigheten er blitt kjent med at det er overveiende sannsynlig at uttaket av masse ved
Storneset skjer i strid med de tillatelsene som er gitt for uttak av råstoff i det aktuelle området. I
tillegg er det en overveiende sannsynlighet for at området benyttes som massedeponi og at det
pågår anleggsarbeid på området uten at dette er søkt om til bygningsmyndigheten.
Det aktuelle masseuttaket omfattes av kommuneplanens arealdel. Videre omfattes masseuttaket
av en «melding om masseuttak utover husbehov» fra 1985. Denne meldingen var rettet til
kommunen på bakgrunn av bestemmelser i plan- og bygningsloven av 1965. I kommuneplanens
arealdel er deler av arealet avsatt til råstoffutvinning, men flaten som omfatter masseuttaket
ligger også innenfor formålssonen LNF-sone 1.
I skrivende stund er det uklart hvilke tillatelser som foreligger fra Direktoratet for
mineralforvaltning.
Kommunen er forpliktet til å forfølge overtredelser av plan- og bygningsloven (pbl.) § 32-1.

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

Telefon
72 40 30 00
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Telefaks
72 40 30 01

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

Fornyet varsel:
Kommunen varsler på nytt vedtak om pålegg om stans av arbeid eller opphør av bruk med
øyeblikkelig virkning og forhåndsvarsel om ileggelse av tvangsmulkt fordi kommunen
gjennomførte en besiktigelse av området den 25.04.2017. Området er iakttatt og det ble tatt
bilder. Under besiktigelsen ble det avdekket at det er overveiende sannsynlighet for at det er tatt
ut masse utover det som er gitt tillatelse til, og i tillegg blir området brukt til massedeponi som
ikke er avklart med kommunen. Dette var en uanmeldt besiktigelse fordi kommunen
gjennomførte flere besiktigelser samme dag og det av praktiske årsaker lot seg ikke
forhåndsvarsle i aktuelle tilfelle.
Pålegg om stans av arbeid og opphør av bruk med øyeblikkelig virkning:
Plan- og bygningsloven § 32-3 første ledd, sier følgende om ulovlige forhold:
Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, kan plan- og
bygningsmyndighetene gi den ansvarlige pålegg om retting av det ulovlige forhold, opphør av bruk og
forbud mot fortsatt virksomhet, samt stansing av arbeid.

Plan- og bygningsloven § 32-4, sier følgende om pålegg om stans med øyeblikkelig virkning:
Om nødvendig kan plan- og bygningsmyndighetene gi den ansvarlige pålegg om stans av arbeid eller
opphør av bruk med øyeblikkelig virkning. Slikt pålegg kan gis uten forhåndsvarsel. Om nødvendig kan
plan- og bygningsmyndighetene kreve bistand av politiet for gjennomføring av pålegg om stans.

Begrunnelse for vedtaket:
Bygningsmyndigheten har besiktiget tiltaket den 25.04.2017 og i tillegg basert på flyfoto funnet
det overveiende sannsynlig for at det foregår masseuttak utover det som opprinnelig var tillatt.

Fig. 1 - Kartutsnitt fra Midtre Gauldal Kommune kommunens arealdel 2010-2022:
Tegnforklaring:
Grønt område: LNF-sone 1
Lilla område: Nåværende masseuttak (2010)
Skravert område: Båndlegging etter lov om naturvern – Nåværende

Fig. 2 – Flyfoto «Midtre Gauldal øst 2001» med fotodato 05-09-2001
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Fig. 3 – Kartgrunnlag Geovekst og Midtre Gauldal kommune – flyfoto 2014 med eiendomsgrenser

Fig. 4 – Flyfoto «Midtre Gauldal forenkla 2016» fotodato 20-06-2016

Ut ifra de vedlagte flyfoto og kartutsnitt er det en overveiende sannsynlighet for at masseuttaket
har gått vesentlig utenfor de grenser som det ble gitt melding om i 1985, og det området som er
avsatt til råstoffuttak i kommunens arealdel. I meldingen var det ikke inntatt at det ville bli tatt ut
masse fra GBnr 230/7.
Nedenfor gjennomgår Midtre-Gauldal Kommune fem momenter som underbygger vedtaket om
pålegg om øyeblikkelig stans av masseuttak, massedeponi, anleggsarbeid og arbeid på området.
1. LNF-sone 1
I kommunens arealdel for LNF(landbruks-, natur- og friluftsområder med forbud mot spredt
bolig, ervervs- og fritidsbebyggelse) sone 1 gjelder følgende:
Innenfor disse områdene tillates ikke ny eller vesentlig utvidelse av spredt bolig-, ervervs- eller
fritidsbebyggelse samt andre søknadspliktige anlegg jf. pbl § 20-4 nr.2. Unntatt er anlegg som er særskilt
markert på arealdelen.

Det nåværende masseuttaket er særskilt markert som lilla ovenfor i kartutsnittet fra kommunens
arealdel. Masseuttak som er tatt i bruk utenfor det lilla området er i strid med LNF-sone 1 og
krever planavklaring.
2. Forbud mot tiltak langs Gaula og naturvernsoner
I kommuneplanens arealdel står det videre at for tiltak nærmere enn 100 meter fra Gaula gjelder
følgende:
For områder langs Gaulavassdraget (definert som hovedstrengen av Gaula med følgende
sidevassdrag: Sokna - Stavilla og Ila, Bua - Ena, Forda - Nyåa, Holta og Hauka) inntil 100 m
fra strandlinjen (på begge sider) målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand, er
kommuneplanen ikke rettslig bindende for bygge- og anleggstiltak osv. som angitt i PBL §
20-4 annet ledd, pkt. h. Her gjelder kommuneplan godkjent 06.12.2000 og tidligere vedtatte
planer.
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I tillegg gjelder rikspolitiske retningslinjer (RPR) for vernede vassdrag i sin helhet for Gaula. Disse
retningslinjene båndlegger vassdragsbeltet og et område på inntil 100 meters bredde langs begge
sidene. De rikspolitiske retningslinjene for vernede vassdrag er inntatt i det skraverte området på
figur 1 vist til ovenfor på side 2. Masseuttak som foregår utenfor det lilla området i kommunens
arealdel ligger på det nærmeste ca 36 meter fra vannkanten på Gaulavassdraget (se fig. 5 nedenfor)
og er dermed i strid med forbudet mot tiltak langs Gaulavassdraget.

Fig. 5 – Flyfoto «Midtre Gauldal forenkla 2016» fotodato 20-06-2016 med mål mellom masseuttak og vannkanten på elven Gaula

3. Råstoffutvinning
For områder for råstoffutvinning gjelder følgende i kommunens arealdel:
Det skal foreligge vedtatt reguleringsplan før nye områder for råstoffutvinning og områder for masseuttak i
fjell kan tas i bruk.
Med råstoffutvinning menes her mineralske lausmasser (sand, grus, leire og silt) samt andre mineralske
råstoffer, malmer og industrimalmer.
Ved utvidelse av eksisterende uttak skal det foreligge vedtatt reguleringsplan, dersom utvidelsen er større
enn 1000m3.

Fig. 6 - Flyfoto «Midtre Gauldal forenkla 2016» fotodato 20-06-2016

På fig. 6 – Flyfoto datert 2016 er det gjort en grovberegning av hvor stort området hvor
bygningsmyndigheten har grunn til å tro at det pågår masseuttak eller lignende tiltak som ikke er
planavklart. Det er uklart hva slags tiltak dette er, men det ligger innenfor 100-metersbeltet som
forbyr tiltak langs Gaulavassdraget.
4. Manglende reguleringsplan
Det foreligger ingen reguleringsplan for området.
5. Søknadsplikten
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Alle vesentlige inngrep er søknadspliktige tiltak i henhold til plan- og bygningsloven kapittel 20.
Bygningsmyndigheten kan ikke se at det er gitt tillatelse til masseuttaket utover de lilla områdene
på figur 1. Massedeponiet er ikke omsøkt og mangler tillatelse. Tiltaket er dermed i strid med
plan- og bygningslovgivningen. Bygningsmyndigheten anses det som nødvendig å gi pålegg om
stans med øyeblikkelig virkning på grunn av inngrepet innenfor 100-metersbeltet som forbyr
tiltak langs Gaulavassdraget.
Forhåndsvarsel om tvangsmulkt:
I henhold til pbl. § 32-2 første ledd gis det med dette forhåndsvarsel om at det med hjemmel i
pbl. § 32-5 vil kunne bli fattet vedtak om ileggelse av tvangsmulkt dersom uttaket av masse ikke
stanses øyeblikkelig.
En tvangsmulkt fastsettes som et engangsbeløp, en løpende mulkt eller en kombinasjon av
engangsbeløp og løpende mulkt. Momenter som vurderes ved fastsettelsen er blant annet
overtredelsens grovhet, fordeler ved overtredelsen og at den oppfordrer til rettidig oppfyllelse av
et pålegg.
Forelegg:
Det er eiers/ tiltakshavers ansvar at plan- og bygningslovgivningens krav, herunder tidligere gitte
tillatelser, overholdes.
Etter pbl. § 32-2 annet ledd skal det ved varsel om pålegg opplyses om at et eventuelt pålegg som
ikke etterkommes innen fastsatt frist, også vil kunne følges opp med forelegg som kan få samme
virkning som rettskraftig dom, jf. pbl. §§ 32-6 og 32-7. Det orienteres om at ”Blir pålegg i
rettskraftig dom eller dermed likestilt forelegg ikke etterkommet kan plan- og
bygningsmyndighetene la de nødvendige arbeider utføre for regning av den som dommen eller
forelegget er rettet mot”, jf. § 32-7 første ledd.
Pålegg kan etter pbl. § 32-3 fjerde ledd tinglyses som heftelse på eiendommen dersom pålegget
ikke gjennomføres.
Andre opplysninger:
I brev datert 2.12.1985 opplyste NSB Trondheim distrikt om at masseuttaket ble akseptert med
denne bemerkningen «Masseuttak kan aksepteres ned til samme nivå som nybygget veg» og om
at «Ytterligere uttak kan medføre fare for sporets sikkerhet». Ut ifra flyfoto datert 2014 og 2016
har masseuttaket blitt vesentlig utvidet nedenfor vegen til masseuttaket, derav er Bane Nor –
ansvarlig for Rørosbanen – lagt ved som kopimottaker.
Masseuttaket har en ca 20 meters avstand fra midtlinjen på riksvei 30 på det smaleste. I melding
om masseuttak utover husbehov datert 25/9-1985 ble det opplyst om at avstanden til off./priv.veg
var 300 meter. I følge lov om vegar § 29 andre ledd så skal en byggegrense gå i en avstand på 50
meter fra riksveg og fylkesveg. Derav er Statens Vegvesen lagt til som kopimottaker.
Direktoratet for mineralforvaltning er med Bergmesteren for Svalbard (DMF) lovforvalter for
erverv og utvinning av mineralske ressurser og er på dette grunnlag lagt til som kopimottaker.
Almås Maskin AS er lagt ved som kopimottaker fordi grunneier uttalte i svar til pålegget om
stans av arbeid eller opphør av bruk med øyeblikkelig virkning med referanse 2016/2721-2 at
Almås Maskin AS har en avtale med grunneier om uttak.
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Vedtak om stans:
Med hjemmel i pbl. § 32-3 jfr. § 32-4 gis pålegg om stans av masseuttak, massedeponi, og
anleggsarbeid med øyeblikkelig virkning. Vedtaket omfatter området som er tatt i bruk for
masseuttak og massedeponi på gårds- og bruksnummer 230/28 og 230/7.
Bygningsmyndigheten må underrettes skriftlig når arbeidet er stanset.
Deres rettigheter:
De har rett til å uttale Dem før pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt fattes. Frist for
dette settes til 3 uker fra brevets dato, jf. pbl. § 32-2 første ledd.
Klageadgang:
Dette er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser som kan påklages til overordnet
forvaltningsorgan innen 3 uker, jf. forvaltningsloven kapittel VI.
“Melding om rett til å klage på forvaltningsvedtak” er vedlagt som siste side i dette vedtaket.
Med hilsen
Hubertina Doeven
Enhetsleder Næring, plan og
forvaltning

Even Greis Terjesønn Hansen
Rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk signert, og krever ingen håndskreven signatur.
Kopi til:
ALMÅS MASKIN AS
Bjørg Turid Fløttum
BANE NOR SF
STATENS VEGVESEN
DIREKTORATET FOR
MINERALFORVALTNING MED
BERGMESTEREN FOR
SVALBARD

Postboks 4350
Postboks 8142 Dep
Postboks 3021 Lade

7387
7387
2308
0033
7441

SINGSÅS
Singsås
HAMAR
OSLO
TRONDHEIM
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Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
(Forvaltningsloven § 27 tredje ledd)

Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis De ønsker å klage over vedtak De har fått
underretning om.
Klagerett:
Den som er part eller har rettslig klageinteresse, har rett til å
(forvaltningsloven (fvl.) § 28) klage over avgjørelsen/vedtaket.
Hvem kan det klages
Klagen sendes til oss, dvs. det organet som har fattet vedtaket.
til?
Hvis vi ikke tar klagen til følge, sender vi den til overordnet
(fvl. § 28)
forvaltningsorgan som er Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.
Klagefrist:
Klagefristen er tre - 3 - uker fra den dag underretningen om
vedtaket kom frem til vedkommende part. Det er tilstrekkelig at
klagen er postlagt innen fristens utløp. Dersom klagen kommer
inn etter fristens utløp, kan vi se bort fra klagen. Klagen kan
(fvl. §§ 29, 30 og 31)
imidlertid tas under behandling når det foreligger særlige
grunner, som tilsier at klagen blir prøvd. Det må derfor opplyses
om årsaken til forsinkelsen. En klage som er avgjort av
Fylkesmannen, kan ikke påklages videre.
Rett til å kreve
Dersom en part mener at vedtaket ikke er begrunnet, kan det
begrunnelse:
settes frem krav om det. Slik krav må fremsettes innen
(fvl. §§ 24 og 25)
klagefristen utløp. Klagefristen blir i så fall avbrutt og ny frist
begynner å løpe fra den dag begrunnelsen er kommet frem til
klager.
Klagens innhold:
I klagen må det presiseres
- Hvilket vedtak parten klager over

(fvl. § 32)

Utsetting av
gjennomføringen av
vedtaket:
(fvl. §§ 31 og 42)

Rett til å se sakens
dokumenter og kreve

-

Årsaken til klagen

-

Den eller de endringer som parten ønsker

-

Eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for
vurderingen av klagen

Klagen må undertegnes av klager eller hans fullmektig.
Selv om partene har klagerett, kan vedtaket vanligvis
gjennomføres straks. Det er imidlertid gitt adgang til å søke om å
få utsatt iverksetting av vedtaket, inntil klagefristen er ute eller
klagen er avgjort. Fylkesmannen kan på selvstendig grunnlag ta
stilling.
Med visse begrensninger har partene rett til å se dokumentene i
saken. Reglene om dette finnes i forvaltningsloven §§ 18 og 19.
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veiledning:
(fvl. § 11)

Kostnader ved klagen:

(fvl. § 36)

Klage til
Sivilombudsmannen:

Partene må i slikt tilfelle kontakte Midtre-Gauldal kommune.
Partene vil da få nærmere veiledning om adgangen til å klage, om
framgangsmåten og om reglene for saksbehandlingen.
Det kan søkes om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp
etter reglene om fritt rettsråd. Her gjelder imidlertid visse
inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannens kontor eller advokat
kan gi nærmere veiledning. Det er også adgang til kreve dekning
for vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken, f.eks.
advokatbistand. Dette forutsetter vanligvis at underinstansen har
gjort en saksbehandlingsfeil som fører til endring av vedtaket.
Klageinstansen vil kunne orientere om retten til å kreve slik
dekning.
Hvis partene mener de har vært utsatt for urett fra den offentlige
forvaltnings side, kan partene klage til Stortingets ombudsmann
for forvaltningen (Sivilombudsmannen). Sivilombudsmannen kan
ikke selv endre vedtaket, men kan gi sin vurdering av hvordan
den offentlige forvaltning har behandlet saken, og om det er gjort
eventuelle feil eller forsømmelser. Dette gjelder likevel ikke i
saker som er avgjort av Kongen i statsråd. Dersom partene får
klagen avgjort i statsråd fordi Kongen er klageinstans, kan
partene ikke senere bringe saken inn for Sivilombudsmannen.
Mer informasjon om klage til Sivilombudsmannen finnes på
www.sivilombudsmannen.no
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Notat
Til:

Fra:

Even Greis Terjesønn Hansen

Referanse

Dato

2016/2721-7

11.05.2017

Uanmeldt besiktigelse - 25.04.2017
Tiltakshaver:
Adresse:
Gnr./bnr.:
Kommune:
Til stede:
Dato for befaring:
Tidspunkt:

Almås Maskin AS
7387 Singsås
45/1
Midtre Gauldal kommune
Even Greis Terjesønn Hansen (Midtre Gauldal kommune)
Ola Aune Hage (Midtre Gauldal kommune)
25.04.2017
10:00 – 10:30

Rapport:
Befaringen ble gjennomført for å konstatere situasjonen på Storneset grustak. Dette som følge av .
Det ble på befaringen konstatert deponi, uttak og anleggsarbeid uten tillatelse.
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Støren, 11.05.2017
Even Greis Terjesønn Hansen
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Saksframlegg

Arkivnr. K01

Saksnr. 2017/1901-2

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
80/17
19.06.2017
Saksbehandler: Aril Røttum

Søknad om tillatelse til å frakte materialer med helikopter - Stig Stenset

Dokumenter i saken:
1 I Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Stig Morten
Stenset
2 S Søknad om tillatelse til å frakte materialer med helikopter - Stig
Stenset

Ingress
Søknad om tillatelse til å frakte byggematerialer med helikopter.
Saksopplysninger
Stig Morten Stenset søker i elektronisk søknad av 11.6.2017 om tillatelse etter § 6 i lov om
motorferdsel i utmark om å benytte helikopter til å frakte byggematerialer inn til hyttetomt gbnr
77/41 i området fra parkeringsplass ved Butjønna i Hulsjøområdet i perioden uke 27 – 28. Eksakt
dato for transporten er ikke avtalt med Helitrans enda. Det søkes om ca. 30 løft.
Det er ikke bilveg fram til hytta. Transportavstand er ca. 1 km.
Søker opplyser at det er kun 1 hytte til i nærområdet.
Kommunen har gitt byggetillatelse for tiltaket i delegert sak 329/17. Området omkring
hyttetomten består av mye myrterreng, og egner seg derfor ikke særlig godt for barmarkskjøring.
Hulsjøen sameie har gitt søkeren fullmakt/tillatelse til å fly inn byggematerialer til sin hyttetomt.
Søknader etter § 6 i Motorferdselsloven behandles av NPM – utvalget.
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Vurdering
Landing og start med luftfartøy i utmark og vassdrag kommer inn under motorferdselslovens
forbud, jf. § 2 første ledd. Det framgår av forarbeidene til loven at begrepet landing og start også
omfatter de tilfeller der et helikopter står like over bakken i den hensikt å laste og losse varer.
Etter motorferdselsloven kan kommunen gi tillatelse til bruk av luftfartøy etter søknad når det
foreligger «særlige grunner». Det er bare adgang til å gi dispensasjon i spesielle tilfeller.
Ved vurderingen om det foreligger særlige grunner, skal det legges vekt på om kjøringen er
nødvendig og har et nytteformål, eller bærer preg av å være unødvendig. I tillegg skal
transporten vurderes mot de mulige skader og ulemper som ferdselen kan forårsake.
Etter bestemmelsene kan kommunen i unntakstilfeller gi tillatelse. Dette betyr at det beror på et
forvaltningsmessig skjønn om tillatelse skal gis.
Motorkjøretøyer kan på vinterføre nyttes til transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til
bygging i samsvar med byggetillatelse, jf. forskriftens § 3 pkt. d). Dette betyr at det er hjemmel i
eksisterende lovverk til å utføre transporten på snødekt mark med snøscooter. I og med at det
ikke er bygd veg fram til hyttetomta, vil det ikke være mulig å frakte materialer på barmark uten
tillatelse fra kommunen. Kjøring på barmark med byggematerialer bør unngås så langt det er
mulig. Området egner seg ikke for barmarkskjøring.
Omsøkt transport med helikopter og transportbehov er ikke å regne som turkjøring.
Søkeren ønsker å bruke kommende sommer til byggearbeidet. Alternativt kunne materialene
vært kjørt med snøscooter neste vinter. I og med at grunneierne er positive til bruk av helikopter,
og vi ikke kan se at dette medfører vesentlige skader på naturmiljøet, vurderer kommunen at
transporten kan gjennomføres som omsøkt.
Det konkluderes derfor med at helikoptertransport av materialer er beste løsning for transport av
nødvendige materialer i dette tilfellet, og at transporten ikke vil medføre vesentlig skade og
ulempe i forhold til naturmiljøet og andre brukergrupper. Barmarkskjøring er et dårligere
alternativ i denne saken.
Økonomiske konsekvenser
Saken har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.
Rådmannens innstilling
Midtre-Gauldal Kommune innvilger søknaden og gir tillatelse til transport av byggematerialer til
hyttetomt gbnr 77/41 fra parkeringsplass ved Butjønna i området Hulsjøen.
Dispensasjonen gjelder for det antall turer som er nødvendig for transporten av
byggematerialene.
Transporten skal gjennomføres på 1 dag i ukene 27 eller 28, og begrenses til det absolutt
nødvendige.
Dette begrunnes med at kommunen har vurdert omsøkte kjøreformål til å omfatte et særlig behov
som ikke kan løses på annen måte, og har vurdert at omsøkte transportbehov ikke vil medføre
vesentlig skade og ulempe i forhold til naturmiljøet og andre brukergrupper.
Vilkår:

-

All kjøring skal skje aktsomt og hensynsfullt
Det skal vises hensyn til andre brukergrupper i området
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-

Denne originaltillatelsen skal medbringes under transporten og framvises på
forlangende fra kontrollmyndighet
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