Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Utvalg for næring, plan og miljø
Møterom 346, Midtre Gauldal rådhus
28.08.2017
09:00

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

Sign………………………
Svein Fløttum

Sak om planprogram Støren næringsområde ettersendes.
Støren, den 18.08.2017

Hubertina Doeven
Enhetsleder
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Saksliste
Utvalgs Innhold
saksnr

Lukke
t

Arkivsaksnr

PS
81/17

Referatsaker

RS
34/17

Høring - Endringer i reglene om nydyrking - Forbud mot
nydyrking av myr

2017/232
1

RS
35/17

Varsel om stans på grunn av manglende driftskonsesjon Furukollen Støren prestegård i Midtre Gauldal kommune.
Tiltakshaver: Winsnes Maskin og Transport AS

2017/247
7

RS
36/17

Offentlig høring av Vegdirektoratets forslag til forskrift for
trafikklast på bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner
i det offentlige vegnettet (trafikklastforskrift for bruer m.m.)

2017/205
4

RS
37/17

Høring av forslag - Rekreasjonsløyper for snøscooterkjøring i
Selbu kommune

2017/173
3

RS
38/17

Overvåkning av Gaula på strekningen forbi utslipp fra Norsk
kylling til og fra Moøya kommunale renseanlegg

2017/225
4

RS
39/17

Høring - endring i forskrift om dokumentasjon av byggevarer
og byggevareforordningen

2017/234
9

RS
40/17

Høring – forslag til tilleggsregulering – forbud mot bruk av
mineralolje til oppvarming i driftsbygninger i landbruket og
midlertidige bygninger

2017/199
4

RS
41/17

Revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 6 Midt-Norge
legges ut til offentlig høring

2017/219
7

RS
42/17

Klagebehandling - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel fradeling av gårdstun - Småvollan - gbnr 169/3

2016/394
1

RS
43/17

Høring - Endringer i byggesaksforskriften - opprettelse av et
seriøsitetsregister

2017/218
5

RS
44/17

Miljøpakke for transport i Trondheim - høring av mål for
perioden 2019-29

2017/210
3

PS
82/17

Klagebehandling - Klage på behandlingsgebyr - gbnr 130/3

2017/170
1

PS
83/17

Dispensasjonsbehandling - fra reguleringsplan Sanderud
hytteområde - fradeling av hyttetomt - gbnr 263/4

2016/265
9

PS
84/17

Vedtak om riving - Bygning oppført uten søknad - gbnr 45/17
og 45/45

2017/852

PS
85/17

Dispensasjonsbehandling - dispensasjon fra reguleringsplan
Hindbjørgen hytteområde - tilleggsareal til fritidseiendom- gbnr
191/1

2016/349
0

PS
86/17

Dispensasjonsbehandling - oppgrusing av eksisterende sti - fra
kommuneplanens arealdel - gbnr 214/3/2, 214/3/5 og 214/3/4.

2016/551

3

PS
87/17

Dispensasjonsbehandling - etablering av basestasjon - gbnr
254/1 - dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel

2017/194
1

PS
88/17

Dispensasjonsbehandling - etablering av basestasjon - gbnr
117/1 - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

2017/195
9

PS
89/17

Dispensasjonsbehandling - Oppføring av enebolig og vei - gbnr
166/1 - Dispensasjon fra reguleringsplan Litlåsen hytteområde

2017/136
6

PS
90/17

16482016018_Rp_Hovsmoen
Stadion_1gangsbehandling_Høring

2016/365
8

PS
91/17

Dispensasjonsbehandling - Flytting av tomt - gbnr 74/1 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Solemsvollen
hytteområde

2017/984

PS
92/17

1648_2016019_Rp_Soknes1ogKalvtrøa6_1gangsbehandling_H
øring

2016/385
9

PS
93/17

Klagebehandling - Tilbakemelding på klagevedtak 27/17 fra
Fylkesmannen - Mobilt blandeanlegg - Midlertidig
dispensasjon fra kommunedelplan Støren - gbnr 45/281 og
45/354

2016/289
1

PS
94/17

Dispensasjonsbehandling - Oppføring av enebolig med garasje gbnr 46/27 - Dispensasjon fra kommunedelplan Støren og
reguleringsplan Basmoen og Kalvtrøa

2017/162

PS
95/17

Dispensasjonsbehandling - Fradeling av tilleggsareal fra gbnr
136/2 til eiendommene gbnr 136/14 og gbnr 136/15 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og reguleringsplan
for Stimyra

2017/131
2

PS
96/17

Klagebehandling - Klage på vedtak om midlertidig dispensasjon
for uttak av stein og videre drift av Furukollen steinbrudd inntil
ny reguleringsplan er vedtatt

2017/196
1

PS
97/17

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

2016/241
1

PS
98/17

Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag oppussing rundt Soknahytta - Sokna IL

2017/196
8

PS
99/17

Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - kjøring på
barmark med ATV og gravemaskin - Egil Østerlie/Hasle
Østerlie

2017/213
4

PS
100/17

Helhetlig styring i Midtre Gauldal kommune,
Utfordringsdokument 2018-2021

2017/148
3

PS
101/17

Ny dispensasjonsbehandling - Midlertidig dispensasjon for
uttak av stein og videre drift av bruddet inntil ny
reguleringsplan er vedtatt - gbnr 45/1 - Dispensasjon fra
kommunedelplan Støren

2017/151
7

PS
102/17

Klagebehandling - vedtak om avslag på retting i Matrikkelen gbnr 132/14

2017/233
4

PS
103/17

1648_2015006_Rp_Nerøyendeponi_1gangsbehandling_Høring

2015/281
0

4

PS
104/17

Klagebehandling - avslått søknad om tillatelse til tiltak for
tilbygg til anneks

2017/203
9

PS
105/17

Prinsippavklaring - Søknad om oppføring av seterbu på
eiendommen gbnr 295/2

2017/147
2

PS
106/17

Klagebehandling - Klage fra Jo Vegard Grønseth på vedtak
422/17 - Søknad om oppføring av levegg mellom gbnr 47/96 og
gbnr 47/123

2017/192
7

5

PS 81/17 Referatsaker
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Adresseliste

Deres ref

Vår ref

Dato

17/857

11. juli 2017

Høring - Endringer i reglene om nydyrking - Forbud mot nydyrking av
myr
I vedlagte høringsnotat foreslår Landbruks- og matdepartementet en endring i lov om jord
(LOV-1995-05-12-23) § 11 andre ledd. Departementet foreslår også endringer i forskrift om
nydyrking (FOR-1997-05-02-423).
Endringen i jordloven innebærer at hjemmelsgrunnlaget for å kunne gi forskrift om nydyrking
utvides til også å omfatte hensynet til klima, mens endringene i nydyrkingsforskriften i
hovedsak går ut på at det innføres et forbud mot nydyrking av myr med utgangspunkt i
klimahensyn. Høringsforslaget er en oppfølging av blant annet klimaforliket i Stortinget fra
2012.
Vi ber om at høringsuttalelser sendes departementet elektronisk ved bruk av den
digitale løsningen for høringsuttalelser (https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id2563413).
Høringsuttalelser blir publisert.
Høringsfristen er satt til onsdag 11. oktober 2017.
Med hilsen

Inger Sigrid Grette (e.f.)
avdelingsdirektør
Kristian Buan
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
Postadresse
Postboks 8007 Dep
0030 Oslo
postmottak@lmd.dep.no

Kontoradresse
Teatergata 9
www.lmd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 874
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Avdeling
Avdeling for skog- og
ressurspolitikk

Saksbehandler
Kristian Buan
22 24 91 58

Adresseliste:
Departementene
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Kommunene
Sametinget
Landbruksdirektoratet
Miljødirektoratet
Den norske Advokatforening
Den norske turistforening
Friluftsrådenes Landsforbund
Norges Bondelag
Norges Bonde- og Småbrukarlag
NORSKOG
Norges Skogeierforbund
Norges Naturvernforbund
SABIMA
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Kopi:
Regelrådet

Side 2
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Kopi til:

Dato:
Vår ref:
Deres ref:

Midtre Gauldal kommune
Rørosveien 11
7290 STØREN

07.08.2017
15/01571-6

Varsel om stans på grunn av manglende driftskonsesjon Furukollen Støren prestegård i Midtre Gauldal kommune.
Tiltakshaver: Winsnes Maskin og Transport AS
Leiv Erikssons vei 39
Postboks 3021 Lade
N -7441 Trondheim

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
tidligere kontakt i saken, senest telefonsamtale 6. juni 2017.

TELEFON + 47 73 90 46 00

I telefonsamtale mellom Winsnes Maskin & Transport AS v/Arne Winsnes og DMF
v/Maria Lauritzen den 6. juni 2017, opplyste Winsnes at det nå pågår utarbeidelse av
reguleringsplan i samarbeid med et sandtak i området. Denne vil legge grunnlag for
endret drift i Furukollen pukkverk, og søknad om driftskonsesjon med tilhørende
driftsplan vil utarbeides i sammenheng med dette. Winsnes anslo at det ville ta fire
måneder før utkast til driftsplan kunne foreligge, og tidspunkt for vedtatt
reguleringsplan ble anslått til årsskiftet 2017/2018. DMF minner i denne forbindelsen
om at manglende reguleringsplan ikke er til hinder for at det søkes driftskonsesjon
etter mineralloven for uttaket, jf. også brev fra DMF 31. mars 2017 hvor dette
påpekes.

E- POST mail@dirmin.no
WEB www.dirmin.no
GIRO 7694.05.05883
SWIFT DNBANOKK
IBAN NO 5376940505883
ORG .NR . NO 974 760 282
SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92

DMF har tidligere varslet tiltakshaver om konsesjonskravet etter mineralloven og
varslet om kravet til å søke driftskonsesjon allerede i 2015, hvorpå tiltakshaver ba om
fristutsettelse for å sende inn søknad om driftskonsesjon til 9. oktober 2015. DMF
mottok ingen søknad om driftskonsesjon som forespeilet fra tiltakshaver. Året etter,
den 30. august 2016, fikk DMF informasjon om at arbeid med driftsplan var igangsatt.
Dette er nå snart ett år siden, og det varsles altså fremdeles at arbeidet er på gang. I og
med at kommunen stanset uttaket 25. august 2016, informerte DMF i e-post av 6.
september 2016 om at vi ville avvente inngivelse av driftsplan. DMF forventer at det i
en eventuell tilbakemelding fra tiltakshaver på dette varselet om stans, enten sendes
inn en fullstendig søknad om driftskonsesjon etter mineralloven eller tydelig angis
status, prosess og absolutt siste frist for når slik søknad vil være oss i hende. DMF
presiserer samtidig at slik søknad eller angivelse av status ikke innebærer at en
eventuell drift i uttaket før tildeling av konsesjon vil være lovlig iht. mineralloven.
DMF kan i medhold av mineralloven § 62 gi pålegg om å rette eller stanse forhold som
er i strid med bestemmelser eller vedtak gitt i eller i medhold av loven.

Følgende forhold vurderes å være i strid med mineralloven:

9

Winsnes Maskin og Transport AS har ikke nødvendig driftskonsesjon for uttak av
mineralske forekomster i Midtre Gauldal kommune, noe som vurderes å være et brudd
på mineralloven § 43. I henhold til mineralloven § 43 skal samlet uttak av
mineralforekomster på mer enn 10 000 m3 masse, samt alt uttak av naturstein (heller,
murestein mm), ha en driftskonsesjon fra DMF.
DMF vurderer derfor å utstede følgende pålegg:
Winsnes Maskin og Transport AS skal stanse alt uttak av mineralske forekomster i
Furukollen Støren Prestegård i Midtre Gauldal kommune med umiddelbar virkning.
DMF ber om tilbakemelding på dette varsel innen mandag 2. oktober 2017.
DMF gjør oppmerksomt på at dette varsel ikke er til hinder for at det kan søkes om
driftskonsesjon.
En part har rett til innsyn i sakens dokumenter med de begrensninger som følger av
forvaltningsloven §§ 18a til 19.
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se
hjemmesiden vår på www.dirmin.no.

Vennlig hilsen

Torbjørn Killi Olsen

Thomas Furunes

seksjonsleder

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Thomas Furunes

Mottakere:
Winsnes Maskin og Transport
AS
Kopi til:
Midtre Gauldal kommune
Opplysningsvesenets fond

Soknesøran 8

Rørosveien 11
Postboks 535 Sentrum

7290 STØREN

7290 STØREN
0105 OSLO
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Adresseinformasjon fylles inn ved

ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Behandlende enhet:
Vegdirektoratet

Saksbehandler/telefon:

Thomas Reed / 97758203

Vår referanse:
16/139049-6

Deres referanse:

Vår dato:

20.06.2017

Offentlig høring av Vegdirektoratets forslag til forskrift for trafikklast på

bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner i det offentlige vegnettet
(trafikklastforskrift for bruer m.m.)

Med hjemmel i forskrift om anlegg av offentlig veg § 2 nr. 3 kan Vegdirektoratet fastsette
forskrift for trafikklaster som gjelder som minimumsforskrifter ved prosjektering av nye
bruer i hele det offentlige vegnettet.

Vegdirektoratet har igangsatt offentlig høring av forslag til forskrift for trafikklast på bruer,

ferjekaier og andre bærende konstruksjoner i det offentlige vegnettet (trafikklastforskrift for
bruer m.m.).

Høringsfrist er satt til 6. oktober 2017. Høringsinnspill kan sendes på e-post
til firmapost@vegvesen.no.

Høringsdokumentet følger vedlagt, men finnes også på våre nettsider www.vegvesen.no
under «Offentlige høringer».
Bruseksjonen
Med hilsen

Børre Stensvold

Bjørn Isaksen

avdelingsdirektør

seksjonssjef

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Postadresse

Telefon: 02030

Kontoradresse

Fakturaadresse

Vegdirektoratet

firmapost@vegvesen.no

7030 TRONDHEIM

Regnskap

0033 OSLO

Org.nr: 971032081

Statens vegvesen
Postboks 8142 Dep

Abels gate 5

Statens vegvesen
Postboks 702
9815 Vadsø
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Vedlegg: 1
Likelydende brev sendt til

Agdenes kommune, 7316 LENSVIK

Alstahaug kommune, Rådhuset, 8805 SANDNESSJØEN
Alta kommune, Postboks 1403, 9506 ALTA

Alvdal kommune, Kommunehuset Nyborg, 2560 ALVDAL
Andebu kommune, Andebu sentrum 1, 3158 ANDEBU
Andøy kommune, Storgata 68, 8480 ANDENES

Aremark kommune, Rådhuset, 1798 AREMARK

Arendal kommune, Postboks 123, 4891 GRIMSTAD
Asker kommune, Postboks 353, 1372 ASKER

Askim kommune, Postboks 2003, 1802 ASKIM

Askvoll kommune, Postboks 174, 6988 ASKVOLL

Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ

Audnedal kommune, Rådhuset, Konsmogarden 6, 4525 KONSMO
Aukra kommune, Aukraringen 25, 6480 AUKRA
Aure kommune, Postboks 33, 6689 AURE

Aurland kommune, Vangen 1, 5745 AURLAND

Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 BJØRKELANGEN

Austevoll kommune, Kommunehuset, 5392 STOREBØ

Austrheim kommune, Sætremarka 2, 5943 AUSTRHEIM
Averøy kommune, Postboks 152, 6538 AVERØY

Balestrand kommune, Kong Beles veg 20, 6899 BALESTRAND
Ballangen kommune, Postboks 44, 8546 BALLANGEN
Balsfjord kommune, Rådhuset, 9050 STORSTEINNES
Bamble kommune, Postboks 80, 3993 LANGESUND
Bardu kommune, Postboks 401, 9365 BARDU
Beiarn kommune, 8110 MOLDJORD
Berg kommune, 9385 SKALAND

Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 BERGEN
Berlevåg kommune, Torget 4, 9980 BERLEVÅG

Bindal kommune, Oldervik veien 5, 7980 TERRÅK

Birkenes kommune, Postboks 115, 4795 BIRKELAND
Bjerkreim kommune, Postboks 17, 4389 VIKESÅ
Bjugn kommune, Alf Nebbs gate 2, 7160 BJUGN
Bodø kommune, Postboks 319, 8001 BODØ
Bokn kommune, 5561 BOKN

Bremanger kommune, Postboks 104, 6721 SVELGEN
Brønnøy kommune, Rådhuset, 8901 BRØNNØYSUND

Bygland kommune, Kommunehuset, 4745 BYGLAND
Bykle kommune, Sarvsvegen 14, 4754 BYKLE

Bærum kommune, Postboks 700, 1304 SANDVIKA
Bø kommune i Nordland, 8475 STRAUMSJØEN

Bø kommune i Telemark, Postboks 83, 3833 BØ I TELEMARK
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Bømlo kommune, Kommunehuset, 5430 BREMNES

Båtsfjord kommune, Postboks 610, 9991 BÅTSFJORD
Dovre kommune, Kongsvegen 4, 2662 DOVRE

Drammen kommune, Engene 1, 3008 DRAMMEN

Drangedal kommune, Gudbrandsvei 7, 3750 DRANGEDAL
Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 9311 BRØSTADBOTN
Dønna kommune, Solfjellsjøen, 8820 DØNNA

Eid kommune, Rådhusvegen 11, 6770 NORDFJORDEID
Eide kommune, Rådhuset, 6490 EIDE

Eidfjord kommune, Simadalsveien 1, 5783 EIDFJORD

Eidsberg kommune, Ordfører Voldens vei 1, 1850 MYSEN
Eidskog kommune, Postboks 94, 2230 SKOTTERUD
Eidsvoll kommune, Postboks 90, 2081 EIDSVOLL

Eigersund kommune, Postboks 580, 4379 EGERSUND
Elverum kommune, Postboks 403, 2406 ELVERUM

Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 ENEBAKK

Engerdal kommune, Engerdalsveien 1794, 2440 ENGERDAL
Etne kommune, Sjoarvegen 2, 5590 ETNE

Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 ETNEDAL

Evenes kommune, Postboks 43, 8539 BOGEN I OFOTEN

Evje og Hornnes kommune, Kasernevegen 19, 4735 EVJE
Farsund kommune, Postboks 100, 4552 FARSUND
Fauske kommune, Postboks 93, 8201 FAUSKE
Fedje kommune, Kommunehuset, 5947 FEDJE
Fet kommune, Postboks 100, 1901 FETSUND

Finnøy kommune, Judabergvegen 6, 4160 FINNØY
Fitjar kommune, Postboks 83, 5418 FITJAR

Fjaler kommune, Postboks 54, 6961 DALE I SUNNFJORD
Fjell kommune, Postboks 184, 5342 STRAUME
Flakstad kommune, 8380 RAMBERG

Flatanger kommune, 7770 FLATANGER

Flekkefjord kommune, Kirkegaten 50, 4400 FLEKKEFJORD

Flesberg kommune, Lampelandhagan 7, 3623 LAMPELAND
Flora kommune, Postboks 13, 6901 FLORØ
Flå kommune, 3539 FLÅ

Folldal kommune, 2580 FOLLDAL

Folldal kommune, Gruvvegen 7, 2580 FOLLDAL
Forsand kommune, 4110 FORSAND

Fosnes kommune, Servicekontoret, 7856 JØA

Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602 FREDRIKSTAD

Frogn kommune, Postboks 10, 1441 DRØBAK

Froland kommune, Frolandsveien 995, 4820 FROLAND
Frosta kommune, Alstad, 7633 FROSTA

Fræna kommune, Tingplassen 1, 6440 ELNESVÅGEN
Frøya kommune, Postboks 152, 7261 SISTRANDA
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4
Fusa kommune, Postboks 24, 5649 EIKELANDSOSEN

Fyresdal kommune, Fyresdalsvegen 2231, 3870 FYRESDAL
Førde kommune, Postboks 338, 6801 FØRDE

Gamvik kommune, Postboks 174, 9770 MEHAMN
Gaular kommune, 6973 SANDE I SUNNFJORD

Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 ØSTRE GAUSDAL

Gildeskål kommune, Postboks 54, 8138 INNDYR

Giske kommune, Valderhaug 4, 6050 VALDERØYA

Gjemnes kommune, Rådhuset, 6631 BATNFJORDSØRA
Gjerdrum kommune, Postboks 10, 2024 GJERDRUM

Gjerstad kommune, Gjerstadveien 1335, 4980 GJERSTAD
Gjesdal kommune, Rettedalen 1, 4330 ÅLGÅRD
Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 GJØVIK

Gloppen kommune, Grandavegen 9, 6823 SANDANE
Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 GOL

Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 JAREN
Grane Kommune, Industriv 2, 8680 TROFORS
Granvin herad, Postboks 13, 5733 GRANVIN

Gratangen Kommune, Årstein, 9470 GRATANGEN

Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 GRIMSTAD
Grong kommune, Postboks 162, 7871 GRONG

Grue kommune, Postboks 173, 2261 KIRKENÆR
Gulen kommune, 5966 EIVINDVIK

Hadsel Kommune, Rådhusg 5, 8450 STOKMARKNES

Halden kommune, Postboks 150, 1751 HALDEN

Halsa kommune, Rådhuset, Liabøen, 6683 VÅGLAND

Hamar kommune, Postboks 4063 Postterminal, 2306 HAMAR
Hamarøy Kommune, Oppeid, 8294 HAMARØY

Hammerfest Kommune, Postboks 1224, 9616 HAMMERFEST
Haram kommune, Storgata 19, 6270 BRATTVÅG

Hareid kommune, Rådhusplassen 5, 6060 HAREID

Harstad Kommune, Postboks 1000, 9479 HARSTAD
Hasvik Kommune, Postboks 43, 9593 BREIVIKBOTN

Hattfjelldal Kommune, O.T. Olsensvei 3 A, 8690 HATTFJELLDAL
Haugesund kommune, Postboks 2160, 5504 HAUGESUND

Hemne kommune, Trondheimsveien 1, 7200 KYRKSÆTERØRA
Hemnes Kommune, Sentrumsv 1, 8646 KORGEN

Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 HEMSEDAL

Herøy kommune i Møre og Romsdal, Postboks 274, 6099 FOSNAVÅG

Herøy Kommune i Nordland, 8850 HERØY
Hitra kommune, Fillan, 7240 HITRA

Hjartdal kommune, Sauland, 3692 SAULAND

Hjelmeland kommune, Vågavegen 116, 4130 HJELMELAND
Hobøl kommune, Elvestadveien 1000, 1827 HOBØL
Hof kommune, Hofslundveien 5, 3090 HOF
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Hol kommune, Ålmannsvegen 8, 3576 HOL

Hole kommune, Viksveien 30, 3530 RØYSE

Holmestrand kommune, Postboks 312, 3081 HOLMESTRAND
Holtålen kommune, Bakkavegen 1, 7380 ÅLEN

Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 HORNINDAL

Horten kommune, Postboks 10, rådhuset i Horten, 3191 HORTEN
Hurdal kommune, Minneåsvegen 3, 2090 HURDAL

Hurum kommune, Nordre Sætrevei 1, 3475 SÆTRE

Hvaler kommune, Storveien 32, 1680 SKJÆRHALDEN
Hyllestad kommune, 6957 HYLLESTAD

Hægebostad kommune, Birkeland, 4595 TINGVATN

Høyanger kommune, Postboks 159, 6993 HØYANGER
Høylandet kommune, 7977 HØYLANDET

Hå kommune, Postboks 24, 4368 VARHAUG
Ibestad Kommune, 9450 HAMNVIK

Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 INDERØY

Iveland kommune, Frikstadveien 20, 4724 IVELAND
Jevnaker kommune, Kirkegata 6, 3520 JEVNAKER
Jondal kommune, 5627 JONDAL

Jølster kommune, 6843 SKEI I JØLSTER

Karasjok kommune / Kàràsjohka gielda, Rådhusgt. 4, 9730 KARASJOK
Karlsøy kommune, 9130 HANSNES

Karmøy kommune, Statsråd Vinjes gt. 25, 4250 KOPERVIK

Kautokeino kommune / Guovdageainnu, Bredbuktnesveien 6, 9520 KAUTOKEINO
Klepp kommune, Postboks 25, 4358 KLEPPE

Klæbu kommune, Postboks 200, 7541 KLÆBU

Kongsberg kommune, Postboks 115, 3602 KONGSBERG

Kongsvinger kommune, Postboks 900, 2226 KONGSVINGER
Kragerø kommune, Pb 128, 3791 KRAGERØ

Kristiansand kommune, Postboks 417 Lund , 4604 KRISTIANSAND S

Kristiansund kommune, Postboks 178, 6501 KRISTIANSUND N
Krødsherad kommune, Kommunehuset, 3536 NORESUND
Kvalsund kommune, Rådhusveien 18, 9620 KVALSUND
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 NORHEIMSUND

Kvinesdal kommune, Nesgata 11, 4480 KVINESDAL
Kvinnherad kommune, 5470 ROSENDAL

Kviteseid, Kviteseidgata 13, 3850 KVITESEID
Kvitsøy kommune, 4180 KVITSØY

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 BORKENES
Kvænangen kommune, 9161 BURFJORD

Kåfjord kommune / Givuona suohkan, Øverveien 2, 9146 OLDERDALEN

Lardal kommune, Svarstadtunet 15, 3275 SVARSTAD
Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 LARVIK

Lavangen kommune, Postboks 83, 9358 TENNEVOLL

Lebesby kommune, Postboks 38, 9790 KJØLLEFJORD
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Leikanger kommune, Skrivarvegen 7, 6863 LEIKANGER
Leirfjord kommune, Leland, 8890 LEIRFJORD
Leka kommune, Leknesveien 67, 7994 LEKA

Leksvik kommune, Vinnsand 9, 7120 LEKSVIK

Lenvik kommune, Rådhusveien 8, 9300 FINNSNES
Lesja kommune, Postboks 53, 2665 LESJA

Levanger kommune, Postboks 130, 7601 LEVANGER
Lier kommune, Postboks 205, 3401 LIER

Lierne kommune, Heggvollveien 6, 7882 NORDLI

Lillehammer kommune, Postboks 986, 2626 LILLEHAMMER
Lillesand kommune, Postboks 23, 4791 LILLESAND

Lindesnes kommune, Postboks 183 Vigeland, 4524 LINDESNES
Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 ISDALSTØ
Lom kommune, Sognefjellsvegen 6, 2686 LOM

Loppa kommune, Parkveien 1/3, 9550 ØKSFJORD
Lund kommune, Moiveien 9, 4460 MOI

Lunner kommune, Sandsveien 1, 2740 ROA
Lurøy kommune, Onøy, 8766 LURØY
Luster kommune, 6868 GAUPNE

Lyngdal kommune, Postboks 353, 4577 LYNGDAL

Lyngen kommune, Kjosveien 12, 9060 LYNGSEIDET
Lærdal kommune, Postboks 83, 6886 LÆRDAL

Lødingen kommune, Postboks 83, 8411 LØDINGEN

Lørenskog kommune, Postboks 304, 1471 LØRENSKOG
Løten kommune, Postboks 113 , 2341 LØTEN

Malvik kommune, Postboks 140, 7551 HOMMELVIK
Mandal kommune, Postboks 905, 4509 MANDAL
Marker kommune, Postboks 114, 1871 ØRJE

Marnardal kommune, Marnardal rådhus, 4534 MARNARDAL
Masfjorden kommune, Postboks 23, 5981 MASFJORDNES
Meland kommune, Postboks 79, 5906 FREKHAUG
Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 MELDAL

Melhus kommune, Rådhusvegen 2, 7224 MELHUS
Meløy kommune, Gammelveien 5, 8150 ØRNES
Meråker kommune, 7530 MERÅKER

Midsund kommune, 6475 MIDSUND

Midtre Gauldal kommune, Rørosveien 11, 7290 STØREN
Modalen kommune, Postboks 44, 5729 MODALEN

Modum kommune, Postboks 38, 3371 VIKERSUND
Molde kommune, Rådhusplassen 1, 6413 MOLDE
Moskenes kommune, 8390 REINE

Moss kommune, Postboks 175, 1501 MOSS
Målselv kommune, 9321 MOEN

Måsøy kommune, Torget 1, 9690 HAVØYSUND

Namdalseid kommune, Gløttvegen 2, 7750 NAMDALSEID

16

7
Namsos kommune, Postboks 333 Sentrum, 7801 NAMSOS

Namsskogan kommune, Kommunehuset, 7890 NAMSSKOGAN
Nannestad kommune, Teiealleen 31, 2030 NANNESTAD
Narvik Kommune, Serviceboks, 8512 NARVIK

Naustdal kommune, Postboks 43, 6806 NAUSTDAL

Nedre Eiker kommune, Postboks C, 3051 MJØNDALEN
Nes kommune, Postboks 114 , 2151 ÅRNES

Nes kommune i Buskerud, Rukkedalsvegen 46, 3540 NESBYEN
Nesna kommune, Moveien 24, 8700 NESNA

Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 NESODDTANGEN
Nesseby kommune, Rådhuset , 9840 VARANGERBOTN

Nesset kommune, Kråkholmvegen 2, 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL
Nissedal, Treungvegen 398, 3855 TREUNGEN

Nittedal kommune, Postboks 63, 1483 HAGAN
Nome kommune, Ringsevja 30, 3830 ULEFOSS

Nord-Aurdal kommune, Postboks 143, 2901 FAGERNES

Norddal kommune, Postboks 144, 6211 VALLDAL

Nord-Fron kommune, Nedregate 50, 2640 VINSTRA

Nordkapp kommune, Postboks 403, 9751 HONNINGSVÅG
Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2 , 2120 SAGSTUA
Nordre Land kommune, Postboks 173, 2870 DOKKA

Nordreisa Kommune, Postboks 174, 9156 STORSLETT

Nore og Uvdal kommune, Sentrum 16, 3630 RØDBERG
Notodden kommune, Postboks 193, 3672 NOTODDEN
Nærøy kommune, 7970 KOLVEREID

Nøtterøy kommune, Postboks 250 Borgheim, 3163 NØTTERØY
Odda kommune, Opheimsgata 31, 5750 ODDA

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 OPPDAL
Oppegård kommune, Postboks 510, 1411 KOLBOTN
Orkdal kommune, Postboks 83, 7301 ORKANGER

Os kommune i Hedmark, Rytrøa 14, 2550 OS I ØSTERDALEN
Os kommune i Hordaland, Pb. 84, 5202 OS
Osen kommune, 7740 STEINSDALEN
Osterøy kommune, 5282 LONEVÅG

Overhalla kommune, 7863 OVERHALLA
Porsanger kommune, 9712 LAKSELV

Porsgrunn kommune, Postboks 128, 3901 PORSGRUNN
Radøy kommune, Radøyvegen 1690, 5936 MANGER

Rakkestad kommune, Postboks 264, 1891 RAKKESTAD

Rana Kommune, Postboks 173, 8601 MO I RANA

Randaberg kommune, Postboks 40, 4096 RANDABERG
Rauma kommune, Vollan 8A, 6300 ÅNDALSNES
Re kommune, Postboks 123, 3164 REVETAL

Rendalen kommune, Hanestadveien 1 , 2485 RENDALEN

Rennebu kommune, Kommunehuset, Myrveien 1, Berkåk, 7391 RENNEBU
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Rennesøy kommune, Postboks 24, 4159 RENNESØY
Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 RINDAL

Ringebu kommune, Hanstadgata 4, 2630 RINGEBU

Ringerike kommune, Postboks 123 Sentrum, 3502 HØNEFOSS
Ringsaker kommune, Postboks 13, 2381 BRUMUNDDAL

Rissa kommune, Rådhusveien 13, 7100 RISSA
Risør kommune, Postboks 158, 4952 RISØR
Roan kommune, 7180 ROAN

Rollag kommune, Rollag kommunehus, 3626 ROLLAG
Rygge kommune, Larkollveien 9, 1570 DILLING

Rælingen kommune, Postboks 100, 2025 FJERDINGBY
Rødøy kommune, 8185 VÅGAHOLMEN
Rømskog kommune, 1950 RØMSKOG

Røros kommune, Bergmannsgata 23, 7374 RØROS
Røst kommune, 8064 RØST

Røyken kommune, Katrineåsveien 20, 3440 RØYKEN
Røyrvik kommune, Røyrvikveien 5, 7898 LIMINGEN
Råde kommune, Skråtorpveien 2a, 1640 RÅDE

Salangen kommune, Postboks 77, 9355 SJØVEGAN
Saltdal kommune, Kirkegata 23, 8250 ROGNAN

Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 TYSSE
Sande kommune i Møre og Romsdal, 6084 LARSNES

Sande kommune i Vestfold, Postboks 300, 3071 SANDE I VESTFOLD
Sandefjord kommune, Postboks 2025, 3202 SANDEFJORD
Sandnes kommune, Postboks 583, 4305 SANDNES

Sandøy kommune, Steinshamnvegen 112, 6487 HARØY
Sarpsborg kommune, Postboks 237, 1702 SARPSBORG
Sauda kommune, Postboks 44, 4201 SAUDA

Sauherad kommune, Idunsvoll 3, 3812 AKKERHAUGEN
Sel kommune, Botten Hansens gate 9, 2670 OTTA
Selbu kommune, Gjelbakken 15, 7580 SELBU
Selje kommune, 6740 SELJE

Seljord kommune, Brøløsvegen 13A, 3840 SELJORD
Sigdal kommune, 3350 PRESTFOSS

Siljan kommune, Postboks 16, 3749 SILJAN

Sirdal kommune, Rådhuset - Tonstadveien 28, 4440 TONSTAD

Skaun kommune, Postboks 74, 7358 BØRSA

Skedsmo kommune, Postboks 313, 2001 LILLESTRØM
Ski kommune, Postboks 2010, 1402 SKI
Skien kommune, Pb. 158, 3701 SKIEN

Skiptvet kommune, Postboks 115, 1806 SKIPTVET

Skjervøy kommune, Postboks 145, 9180 SKJERVØY
Skjåk kommune, Moavegen 30, 2690 SKJÅK
Skodje kommune, Rådhuset, 6260 SKODJE

Skånland kommune, Postboks 2420 , 9439 EVENSKJER
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Smøla kommune, Postboks 34, 6571 SMØLA

Snillfjord kommune, Krokstadøra, 7257 SNILLFJORD
Snåsa kommune, Sentrum, 7760 SNÅSA

Sogndal kommune, Postboks 153, 6851 SOGNDAL

Sokndal kommune, Gamleveien 20, 4380 HAUGE I DALANE
Sola kommune, Postboks 99, 4097 SOLA
Solund kommune, 6924 HARDBAKKE

Songdalen kommune, Postboks 53, 4685 NODELAND
Sortland kommune, Postboks 117, 8401 SORTLAND

Spydeberg kommune, Stasjonsgata 35, 1820 SPYDEBERG
Stange kommune, Postboks 214, 2336 STANGE

Stavanger kommune, Postboks 8001, 4068 STAVANGER
Steigen kommune, Rådhuset, 8283 Leinesfjord

Steinkjer kommune, Postboks 2530, 7729 STEINKJER
Stjørdal kommune, Postboks 133, 7501 STJØRDAL
Stokke kommune, Postboks 124, 3161 STOKKE
Stord kommune, Postboks 304, 5402 STORD

Stordal kommune, Kommunehuset, 6250 STORDAL

Stor-Elvdal kommune, Postboks 85, 2481 KOPPANG

Storfjord kommune, Hatteng , 9046 OTEREN

Strand kommune, Postboks 115, 4126 JØRPELAND
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA

Stryn kommune, Tonningsgata 4, 6783 STRYN

Sula kommune, Postboks 280, 6039 LANGEVÅG
Suldal kommune, Eidsvegen 7, 4230 SAND

Sund kommune, Postboks 23, 5371 SKOGSVÅG

Sunndal kommune, Postboks 94, 6601 SUNNDALSØRA

Surnadal kommune, Bårdshaugvegen 1, 6650 SURNADAL
Sveio kommune, Postboks 40, 5559 SVEIO

Svelvik kommune, Postboks 40, 3061 SVELVIK

Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 SYKKYLVEN

Søgne kommune, Postboks 1051, 4682 SØGNE
Sømna kommune, Vik, 8920 SØMNA

Søndre Land kommune, Hovsbakken 1, 2860 HOV

Sør-Aurdal kommune, Tingvollbakkin 15, 2930 BAGN

Sørfold kommune, Rådhuset, 8226 STRAUMEN

Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 SØR-FRON

Sør-Odal kommune, Øgardsvegen 2, 2100 SKARNES

Sørreisa kommune, Storveien 20, 9310 SØRREISA

Sørum kommune, Postboks 113, 1921 SØRUMSAND

Sør-Varanger kommune, Postboks 406, 9915 KIRKENES

Tana kommune / Deanu Gielda, Rådhusveien 24 , 9845 TANA
Time kommune, Postboks 38, 4349 BRYNE

Tingvoll kommune, Midtvågvegen 2, 6630 TINGVOLL
Tinn kommune, Postboks 14, 3661 RJUKAN
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Tjeldsund kommune, Rådhuset, 9444 Hol i Tjeldsund
Tjøme kommune, Rødsgata 36 , 3145 TJØME

Tokke kommune, Storvegen 60, 3880 DALEN

Tolga kommune, Kommunehuset, 2540 TOLGA

Torsken kommune, Kommunehuset , 9380 GRYLLEFJORD
Tranøy kommune, Vangsvikveien 298, 9304 VANGSVIK
Tromsø kommune, Rådhuset, 9299 TROMSØ

Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 TRONDHEIM
Trysil kommune, Postboks 200, 2421 TRYSIL

Træna kommune, 8770 TRÆNA

Trøgstad kommune, Postboks 34, 1861 TRØGSTAD

Tvedestrand kommune, Postboks 38, 4901 TVEDESTRAND
Tydal kommune, 7590 TYDAL

Tynset kommune, Torvgata 1, Rådhuset, 2500 TYNSET
Tysfjord kommune, Postboks 104, 8591 KJØPSVIK
Tysnes kommune, Rådhuset, 5685 UGGDAL

Tysvær kommune, Postboks 94, 5575 AKSDAL

Tønsberg kommune, Postboks 2410, 3104 TØNSBERG
Ullensaker kommune, Postboks 470, 2051 Jessheim
Ulstein kommune, Postboks 143, 6067 ULSTEINVIK
Ulvik herad, Skeiesvegen 5, 5730 ULVIK

Utsira kommune, Postboks 63, 5547 UTSIRA

Vadsø kommune, Postboks 614, 9811 VADSØ

Vaksdal kommune, Konsul Jebsensgate 16 , 5722 DALEKVAM
Valle kommune, Postboks 4, 4747 VALLE

Vang kommune, Lindalen, 2975 VANG I VALDRES
Vanylven kommune, Rådhuset, 6143 FISKÅ

Vardø kommune, Postboks 292, 9951 VARDØ

Vefsn kommune, Postboks 560, 8651 MOSJØEN
Vega kommune, Rådhuset, 8980 Vega

Vegårshei kommune, Molandsveien 11, 4985 VEGÅRSHEI
Vennesla kommune, Postboks 25, 4701 VENNESLA
Verdal kommune, Postboks 24, 7651 VERDAL

Verran kommune, Liaveien 1, 7790 MALM

Vestby kommune, Postboks 144, 1541 VESTBY
Vestnes kommune, Rådhuset, 6390 VESTNES

Vestre Slidre kommune, Slidrevegen 16, 2966 SLIDRE

Vestre Toten kommune, Postboks 84, 2831 RAUFOSS
Vestvågøy kommune, Postboks 203, 8376 LEKNES
Vevelstad kommune, Rådhuset, 8976 VEVELSTAD
Vik kommune, Postboks 134, 6891 VIK I SOGN

Vikna kommune, Postboks 133, Sentrum, 7901 RØRVIK
Vindafjord kommune, Rådhuset, 5580 ØLEN

Vinje kommune, Vinjevegen 192, 3890 VINJE
Volda kommune, Stormyra 2, 6100 VOLDA
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Voss kommune, Postboks 145, 5701 VOSS
Værøy kommune, Rådhuset, 8063 VÆRØY

Vågan kommune, Storgata 29, 8305 SVOLVÆR

Vågsøy kommune, Postboks 294, 6701 MÅLØY

Vågå kommune, Edvard Storms veg 2, 2680 VÅGÅ

Våler kommune, Vålgutua 251, 2436 VÅLER I SOLØR

Våler kommune i Østfold, Kjosveien 1, Herredshuset, 1592 VÅLER I ØSTFOLD
Øksnes kommune, Storgata 27, 8430 MYRE

Ørland kommune, Postboks 401, 7129 BREKSTAD
Ørskog kommune, 6240 ØRSKOG

Ørsta kommune, Dalevegen 6, 6153 ØRSTA

Østre Toten kommune, Postboks 24, 2851 LENA

Øvre Eiker kommune, Postboks 76, 3301 HOKKSUND
Øyer kommune, Kongsvegen 325, 2636 ØYER

Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG

Øystre Slidre kommune, Tingvang, Bygdinvegen 1989, 2940 HEGGENES
Åfjord kommune, Øvre Årnes 7, 7170 ÅFJORD

Ål kommune, Torget 1, 3570 ÅL

Ålesund kommune, Postboks 1521, 6025 ÅLESUND
Åmli kommune, Gata 5, 4865 ÅMLI

Åmot kommune, Torget 1, 2450 RENA

Årdal kommune, Statsråd Evensensveg 4, 6885 ÅRDALSTANGEN
Ås kommune, Postboks 195, 1431 ÅS

Åseral kommune, Gardsvegen 68 , 4540 ÅSERAL
Åsnes kommune, Rådhusgata 1, 2270 FLISA
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Fra: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no[postmottak@midtre-gauldal.kommune.no]
Sendt: 14.07.2017 10:39:45
Til: arkivet[arkiv@midtre-gauldal.kommune.no]
Tittel: Fwd: Offentlig høring av endring i forskrift om dokumentasjon av byggevarer og byggevareforordningen

Fra: "Hanne Prestmo" <hap@dibk.no>
Til: "Høringsinstanser - samlet" <hoeringsinstanser@dibk.no>
Sendt: 14. juli 2017 10:32:09
Emne: Offentlig høring av endring i forskrift om dokumentasjon av byggevarer og
byggevareforordningen
EU‐kommisjonen har vedtatt to rettsakter som supplerer og utdyper byggevareforordningen (EU) nr. 305/2011.
Rettsaktene åpner opp for klassifisering uten testing av egenskapen brannpåvirkning for produktene
utvendig og innvendig puss basert på organiske bindemidler i henhold til den harmoniserte standarden EN
15824,
mørtel for murverk i henhold til den harmoniserte standarden EN 998‐1,
limtre og limt laminert tre i henhold til den harmoniserte standarden EN 14080 og
fingerskjøtt konstruksjonsvirke i henhold til den harmoniserte standarden EN 15497.
Direktoratet for byggkvalitet foreslår å gjennomføre dette i norsk regelverk ved endring i forskrift om omsetning
og dokumentasjon av byggevarer (DOK).
Det er på dette tidspunktet ingen mulighet til å påvirke innholdet i rettsaktene.
Saksdokumentene finner du på:
https://dibk.no/byggereglene/horinger/tekniske‐horinger/horing‐av‐endring‐i‐dok‐forskriften/
Høringssvar kan sendes til post@dibk.no, merket 17/5859.
Høringsfristen er 25. august 2017.

Med vennlig hilsen
Hanne Prestmo
Rådgiver
Direktoratet for byggkvalitet
Tlf. sentralbord: 22 47 56 00
www.dibk.no
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Midtre Gauldal kommune

Deres ref

Vår ref

Dato

16/1760

15.06.2017

Høring – forslag til tilleggsregulering – forbud mot bruk av mineralolje til
oppvarming i driftsbygninger i landbruket og midlertidige bygninger
Klima- og miljødepartementet viser til forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til
oppvarming av bygninger fra 2020 som var på høring fra oktober 2016 til januar 2017.
Forbudet er nå ferdig utformet og notifisert til ESA i tråd med EØS-høringsloven.
Høringsnotat, konsekvensutredning og liste over høringsinstanser fra forrige høring finnes
her.
På bakgrunn av høringsinnspill har Klima- og miljødepartementet vurdert enkelte deler av
forskriften på nytt. Vi sender med dette forslag til tilleggsregulering om forbud mot bruk av
mineralolje (fossil olje) til oppvarming av driftsbygninger i landbruket og midlertidige
bygninger på høring.
Høringsnotat og liste over høringsinstanser finnes her.
Høringssvar bes sendt inn ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no. Ved
tekniske problemer kan høringssvar i stedet sendes til postmottak@kld.dep.no. Innspillene
bør i så fall merkes med referanse 16/1760.
Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova, jf. også miljøinformasjonsloven, og blir
publisert på nettsidene under høringsuttalelser. Høringsinstansene bør vurdere om saken
skal sendes til eventuelle underliggende etater. Liste over høringsinstanser finnes på linken
over.

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

Kontoradresse
Kongens gate 20
www.kld.dep.no

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

Saksbehandler
Ane Rostrup
Gabrielsen
22 24 60 56

Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over
høringsinstanser. Vi ber om at eventuelle merknader til forslagene er Klima- og
miljødepartementet i hende senest fredag 15. september 2017.
Med hilsen

Ingvild Andreassen Sæverud
ekspedisjonssjef
Vidar Vik
avdelingsdirektør
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

17/2419-6

29. juni 2017

Høring - Endringer i byggesaksforskriften - Opprettelse av et
seriøsitetsregister
Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til
endringer i byggesaksforskriften1.
Nærmere om forslaget
Forslaget gjelder forskriftsbestemmelser om innføring av et frivillig register for foretak
som utfører arbeider i direkte tilknytning til prosjektering, utførelse og ferdigstillelse av
bygge- og anleggstiltak.
Registeret skal kunne brukes av foretak som opererer som underleverandører eller i
ROT-markedet (rehabilitering, ombygging og tilbygg). Det skal være søkbart for
privatpersoner, foretak og myndigheter og vil blant annet gi opplysninger til
Håndverkerportalen2 som er under opprettelse. Sammen med Håndverkerportalen vil
Seriøsitetsregisteret kunne gjøre det lettere for brukerne å finne seriøse foretak, og
samtidig gi disse foretakene en fordel ved at de kan synliggjøre seriøs drift i
konkurranse med andre foretak.
Foretak som registreres i registeret vil få kontrollert grunnleggende opplysninger for å
kunne synliggjøre at foretaket opererer seriøst og på den måten vise forbrukere at de
opptrer lovlig.

1

Forskrift 26. mars 2010 nr. 488
Håndverkerportalen skal gi forbrukere veiledning om kjøp av håndverkertjenester, standardkontrakter og
mulighet for å søke etter seriøse foretak. Søk etter foretak vil skje ved at portalen søker i blant annet sentral
godkjenning og seriøsitetsregisteret. Portalen skal etter planen etableres i 2017.
2

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

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kmd.dep.no

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

Saksbehandler
Knut Fredrik
Rasmussen
22 24 71 49

Høringsfrist og innsending av høringsuttalelse
Høringsnotatet med forslag til forskriftsendringer følger vedlagt og hele høringssaken
er elektronisk tilgjengelig på regjeringen.no. Web id-en til denne siden er
www.regjeringen.no/id2559357
Høringsuttalelser skal avgis elektronisk, under "Send inn høringssvar" på websiden.
Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og
blir publisert på regjeringen.no.
Vi ber om at eventuelle merknader sendes inn senest 30. september 2017.
Eventuelle spørsmål kan rettes til Knut F Rasmussen på tlf. 22 24 71 49.
Med hilsen

Ole Molnes (e.f.)
avdelingsdirektør
Knut Fredrik Rasmussen
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Mottakere ifølge liste
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Fra: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no[postmottak@midtre-gauldal.kommune.no]
Sendt: 23.06.2017 16:11:29
Til: arkivet[arkiv@midtre-gauldal.kommune.no]
Tittel: Fwd: Høring av mål for Miljøpakken for perioden 2019-29

Fra: "Oddgeir Myklebust" <oddgeir.myklebust@trondheim.kommune.no>
Til: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no, postmottak@orkdal.kommune.no,
postmottak@skaun.kommune.no, postmottak@melhus.kommune.no, postmottak@klabu.kommune.no,
postmottak@malvik.kommune.no, postmottak@stjordal.kommune.no
Kopi: "Bård Eidet" <bard.eidet@trondheimsregionen.no>
Sendt: 23. juni 2017 14:47:07
Emne: Høring av mål for Miljøpakken for perioden 2019-29
Miljøpakke for transport i Trondheim - høring av mål for perioden 2019-29
Miljøpakke for transport i Trondheim sender forslag til mål for perioden 2019-29 på høring til
nabokommuner.
Planen er å behandle forslag til nye mål i bystyre og fylkesting i oktober-november 2017.
Innspill mottas med takk.
Vi ber om at høringsuttalelser sendes Miljøpakkens sekretariat ved
Oddgeir Myklebust på e-post oddgeir.myklebust@trondheim.kommune.no innen 20.september
2017.
Uttalelsene vil da bli samlet og videresendt til politisk nivå i Trondheim kommune og SørTrøndelag fylkeskommune.

…

Vennlig hilsen

Oddgeir Myklebust
Rådgiver, Sekretariatet Miljøpakken
+ 47 97974076

Kontorsted: Trondheim kommune
Besøksadresse: Erling Skakkes gt 14
Postboks 2300, Sluppen, 7004 Trondheim
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Saksframlegg

Arkivnr. 231

Saksnr. 2017/1701-5

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
82/17
28.08.2017
Saksbehandler: Even Greis Terjesønn Hansen

Klagebehandling - Klage på behandlingsgebyr - gbnr 130/3

Dokumenter i saken:
1 I
Bortfall av gebyr pga lang saksbehandlingstid - gbnr 130/3
2 I
Vedrørende faktura 40198973 - Behandling endring reguleringsplan for
Utvidelsen Bakkhåggon
3 U Svar - Gebyr for behandling endring reguleringsplan - gbnr 130/3
4 I
Svar på brev vedrørende behandlingsgebyr - tid på saksbehandling
5 S Klagebehandling - Klage på behandlingsgebyr - gbnr 130/3

Ola Østhus
Ola Østhus
Ola Østhus
Ola Østhus

Vedlegg
1 Svar - Gebyr for behandling endring reguleringsplan - gbnr 130/3
2 Svar på brev vedrørende behandlingsgebyr - tid på saksbehandling
3 Informasjonsbrev fra Fylkesmannen - med kommentar
4 Tilleggsinformasjon
5 Inkassovarsel
6 Vedrørende faktura 40198973 - Behandling endring reguleringsplan for Utvidelsen
Bakkhåggon
7 Bortfall av gebyr pga lang saksbehandlingstid - gbnr 130/3

Ingress
Ola Østhus påklager forståelsen av det rettslige rundt ileggelse saksbehandlingsgebyr for
dispensasjonsbehandling.
Saksopplysninger
Rådmannen viser til tidligere historikk i aktuelle sak:
 Den 29.10.2016 søker Østhus om dispensasjon fra reguleringsplanen for Bakkhåggon
boligfelt
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 Dispensasjonen er opp til behandling i utvalg for Næring, plan og miljø som sak PS 13/17
i møte den 06.02.2017, og dispensasjonen ble avslått.
 Den avslåtte dispensasjonen blir sendt ut til parter den 07.02.2017, og det medfølger et
gebyr på kr 6000 som blir sendt til søker samme dag
 Den 02.04.2017 bes det om en frafallelse av gebyret da Østhus mener det er skjedd en
fristoversitting ved behandling av gebyret
 Den 20.05.2017 bes det på ny om frafallelse av gebyr og inkassovarsel
 Den 23.05.2017 blir gebyret nedsatt med 25% etter en nærmere gjennomgang av
lovgivningen for ileggelse av gebyr
 Den 09.06.2017 mottar kommunen brev fra Østhus hvor Østhus mener kommunen har
feil forståelse av gjeldende rett
Bakgrunn
Klagen retter seg mot forståelsen av gjeldende rett. Dermed faller klagen ikke innenfor påklaging
av selve gebyret for saksbehandling av dispensasjoner fastsatt i kommunens gebyrregulativ og
kan ikke avslås.
Klagen er fremsatt rettidig, fremsatt av Østhus som har rettslig klageinteresse, og Østhus har
presisert hvilken endring av vedtak han ønsker. Klagen oppfyller de formkrav til en klage fvl. §§
28, 29 og 32 oppsetter.
Vurdering
Ola Østhus klager på kommunens forståelse av gjeldende rett, herunder retten til å ilegge gebyr
etter plan- og bygningsloven og beregning av frister som er en prosessledende beslutning jfr.
rundskriv H-13/04. Endringen av vedtaket Østhus ønsker er frafallelse av gebyret for
dispensasjonsbehandling etter plan og bygningslovens kapittel 19.
Den 19.01.2017 ba Østhus Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om en uttalelse i forhold til
forståelsen av behandlingsfrister i plan- og bygningsloven. Spørsmålet ble besvart av
Fylkesmannen den 29.03.2017 med referanse 2017/871-423.1.
Fylkesmannen bemerket følgende om gjeldende tidsfrister:
«Etter forvaltningsloven plikter et forvaltningsorgan å behandle saken uten ugrunnet
opphold, og det skal gis foreløpig svar dersom det vil ta uforholdsmessig lang tid å få
saken avklart.
I henhold til plan- og bygningsloven § 21-7 jfr. Byggesaksforskriften § 7-4, skal søknad
om dispensasjon skal avgjøres av kommunen innen 12 uker. Fristen løper ikke dersom
søknaden sendes på høringsrunde. Etter Byggesaksforskriften § 7-3 kan kommunen
forlenge fristen dersom saken er særlig komplisert. Melding om fristforlengelsen skal
sendes søkeren. Konsekvenser ved at søknaden behandles etter at fristen er utløpt, er at
kommunens rett til å kreve saksbehandlingsgebyr bortfaller.
Det følger av Byggesaksforskriften § 7-1 første ledd bokstav c at klagesaker skal
forberedes av kommunen og sendes klageinstansen; Fylkesmannen, innen 8 uker.
Klageinstansen skal avgjøre klagen innen 12 uker. Overskridelse av denne fristen gir
imidlertid ingen konkret virkning for klagerens rett til å bygge.»
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Det er uttalelsen ovenfor i avsnitt to siste setning det er uenighet om. Østhus støtter seg til
Fylkesmannens forståelse av reglene for saksbehandlingsgebyr. Rådmannen er uenig i
Fylkesmannens uttalelse da Fylkesmannen må ha lagt feil forståelse til grunn.
Hjemmelen til å vedta gebyrregulativ går frem av plan- og bygningslovens § 33-1 som gir
kommunen anledning til å sette fast gebyr for tjenester som det påhviler kommunen å utføre.
Dette gjelder blant annet saksbehandling av søknad om tillatelse, utferdigelse av kart og attester,
behandling av private planforslag o.l.
Det følger av byggesaksforskriften (SAK10) § 7-6 at ved overskridelse av tidsfristene i § 7-4
bokstav a og plan- og bygningsloven § 21-7 første og fjerde ledd skal kommunen tilbakebetale
tiltakshaver 25 % av det totale gebyret for hver påbegynt uke tidsfristen overskrides.
Bestemmelsen gjelder ikke dersom det er avtalt særskilte frister eller kommunen har forlenget
fristen etter § 7-3. I slike tilfeller inntrer virkninger av fristoverskridelse fra det tidspunkt den
avtalte eller forlengede frist overskrides.
Saksbehandlingstid på søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 er 12 uker.
Østhus søkte om dispensasjon fra reguleringsplanen «utvidelse av Bakkhåggån boligfelt» den
29.10.2016 og vedtaket ble sendt til Østhus den 07.02.2017. Mellom disse to datoene er det 3
måneder og 6 dager.
Rådmannen vurderer det dithen at det var en fristoversittelse på 6 dager som vil si en påbegynt
uke. Gebyret var opprinnelig på kr 6000, men etter Østhus underrettet kommunen om at dette
måtte være en inkurie, så reduserte rådmannen gebyret med 25 %. Nytt gebyr var på kr 4500, og
denne gebyrnedsettelsen er sendt Østhus i brev med referanse 2017/1701-3 datert 23.05.2017.
Østhus ble i samme brev opplyst om at Fylkesmannen må ha lagt feil forståelse til grunn.
Konklusjon
Klagen gis ikke medhold. Gebyret er fremdeles på kr 4500.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår klagen slik den fremstår av Ola Østhus datert 9.6.2017.
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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Ola Østhus
Ny Jord-Vegen 203
7039

Deres ref:

Vår ref
2017/1701-3

Dato
23.05.2017

Svar - Gebyr for behandling endring reguleringsplan - gbnr 130/3
Vedrørende Deres brev datert 20.05.2017 om «Behandling endring reguleringsplan for
Utvidelsen Bakkhåggon».
I Deres brev henviser De til brev fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag datert 29.03.2017 hvor
Fylkesmannen har gitt en bemerkning angående gebyr og saksbehandlingstid. Det Fylkesmannen
har bemerket medfører delvis korrekthet, med unntak gebyrets bortfall. Det følger av
byggesaksforskriften (SAK10) § 7-6 at ved overskridelse av tidsfristene i § 7-4 bokstav a og
plan- og bygningsloven § 21-7 første og fjerde ledd skal kommunen tilbakebetale tiltakshaver 25
% av det totale gebyret for hver påbegynt uke tidsfristen overskrides. Bestemmelsen gjelder ikke
dersom det er avtalt særskilte frister eller kommunen har forlenget fristen etter § 7-3. I slike
tilfeller inntrer virkninger av fristoverskridelse fra det tidspunkt den avtalte eller forlengede frist
overskrides.
Saksbehandlingstid på søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 er 12 uker.
De søkte om dispensasjon fra reguleringsplan den 29.10.2016 og vedtaket ble sendt til Dem den
07.02.2017. Mellom disse to datoene er det 3 måneder og 6 dager.
Det er en fristoversittelse på 6 dager som vil si en påbegynt uke. Gebyret reduseres med 25% og
nytt gebyr vil være på kr 4500.
Med hilsen
Hubertina Doeven
Even Greis Terjesønn Hansen
Enhetsleder Næring, plan og
Rådgiver
forvaltning
Dette brevet er elektronisk signert og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
Postadresse
7290 STØREN
E-post: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no

Telefon
72 40 30 00
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Telefaks
72 40 30 01

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

Arkivnr. L12

Saksnr. 2016/2659-5

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
147/16

Møtedato
13.12.201
6
83/17
28.08.201
7
Saksbehandler: Kristine Bye

Utvalg for næring, plan og miljø

Dispensasjonsbehandling - Fradeling av hyttetomt - gbnr 263/4 –
Dispensasjon fra reguleringsplan Sanderud hytteområde

Dokumenter i saken:
1 I
Søknad om dispensasjon fra
reguleringsplan for hyttefelt - fradeling
av hyttetomt - gbnr 263/4 - 7387 Singsås
- søkere Helga Winsnes Morseth og
Jens Bjørnar Morseth
2 U Midlertidig svarbrev - dispensasjon fra
reguleringsplan for hyttefelt - fradeling av
hyttetomt - gbnr 263/4
3 I
Svar - vedrørende søknad om dispensasjon
- gbnr 263/4
4 S Dispensasjonsbehandling - fra
reguleringsplan Sanderud hytteområde fradeling av hyttetomt - gbnr 263/4

(Vedleggene er markert med fet skrift).
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Helga Winsnes Morseth og Jens
Bjørnar Morseth

Helga Winsnes Morseth
Helga og Jens Bjørnar Morseth

Ingress
Helga Winsnes Morseth og Jens Bjørnar Morseth søker om dispensasjon fra reguleringsplan
Sanderud hytteområde for å fradele en hytteeiendom på 1000 kvm på eiendommen gbnr 263/4.

Saksopplysninger
Bakgrunn
Helga Winsnes Morseth og Jens Bjørnar Morseth søker om dispensasjon fra reguleringsplan
Sanderud hytteområde for å fradele en hyttetomt på 1000 kvm på eiendommen gbnr 263/4.
Komplett søknaden ble mottatt 05.09.2016.
Beliggenhet
Den omsøkte eiendommen ligger ved Synnesvollan, sør for Singsås.

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 Sanderud hytteområde. Området det
søkes dispensasjon er vist med rød pil, og ca. plassering er vist med sort sirkel.

Dagens situasjon/beskrivelse av tiltak
Det er i dag regulert inn 4 nye fritidseiendommer, samt
2 eksisterende fritidseiendommer i reguleringsplan Sanderud hytteområde vedtatt i 2001. Alle
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disse fritidseiendommene er i dag bebygd, og tiltakshaverne ønsker å fradele en ny
fritidseiendom på 1000kvm på eiendommen gbnr 263/4.

Figur 3 Situasjonskart over tiltaket.

Det er også tidligere søkt om å få fradelt en fritidstomt fra reguleringsplan Sanderud
hytteområde. Rådmannen viser til tidligere historikk:
 I 2009 søkte Kari Sanderud (eier av gbnr 263/4) om fradeling av ca.1dekar til
friluftsformål. Søknaden mangler begrunnelse og kreves planavklart. Kommunen
etterspør begrunnelse. Saken legges til side, men i 2012 purrer kommunen for tredje
gang om nødvendig dokumentasjon.
 I 2012 søker Kari Sanderud om dispensasjon for tildeling av hyttetomt. Det foreligger
fortsatt ikke nødvendig dokumentasjon. Saken blir likevel behandlet i NPM – utvalget
(PS 103/13) i møte den 26.9.2013. Utvalget avslår dispensasjonssøknaden med
begrunnelse at søker må sende ny og oppdatert søknad.
 I 2014 blir det sendt inn en ny søknad for samme parsell. Begrunnelsen er at opprinnelig
fradelt tomt skal være utsatt for ras fra fjellet. (Denne tomten var tiltenkt barn til Svend
Inge Malum).
 I 2014 ble det en fornyet behandling av dispensasjonssaken (PS 91/14) den 10.06.2014.
Dispensasjonen avslås igjen.
 I 2015 ble vedtaket i sak 91/14 påklaget av Svend Inge Malum og et alternativt forslag til
lokalisering av tomt ble fremmet. Klagen ble behandlet i sak 2/15 og klagen blir tatt til
følge.
Rådmannen gjør oppmerksom på at ny lokalisering av tomt ble plassert utenfor
reguleringsplanen for Sanderud hytteområde.
Planavklaring
Omsøkte tiltak ligger innen for reguleringsplan Sanderud hytteområde, 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:
‘’ Vår datter Kjersti og hennes familie var svært glad i Fordalen hvor vi selv har en
familiehytte. Det var her hun og familien likte best å tilbringe sommerferie, påskeferie og
fridager ellers.
Dessverre ble hun rammet av kreft og døde fra oss i fjor høst – 36 år gammel. Hun etterlater seg
ektemann og to barn – en datter som i dag er 5 ½ år gammel og en sønn som er 2 år.
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Før hun døde ytret hun et sterkt ønske om at familien kunne få seg sin egen hytte i området hvor
de sitter igjen med mange gode minner. Det er også vårt ønske at de skal få denne drømmen
oppfylt. Grunneier Kari Sanderud har også gitt sitt samtykke til salg av en tomt til dette
formålet’’.
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 blir
tilsidesatt. Samt at fordelene med å innvilge dispensasjonen må være klart større enn ulempene,
etter en samlet vurdering.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
Dispensasjonen kan gis både midlertidig og varig. Det kan i tillegg settes vilkår ved
dispensasjonen.

Vurdering
Det er tidligere søkt om å få fradele en tomt fra reguleringsplan for Sanderud hytteområde.
Rådmannen var da negativ til fradelingen, og resultatet ble at søker fikk fradelt en tomt utenfor
eksisterende reguleringsplan. Nå søkes det på nytt om å få fradelt en fritidstomt innenfor samme
reguleringsplan. Rådmannen er negativ til dette, og vil ikke åpne for en praksis der fradeling av
nye fritidstomter innenfor et regulert område skjer via dispensasjoner.
Rådmannen viser til klagesak 2/15 som ble behandlet i utvalg for næring, plan og miljø
19.01.2015:
‘’(…)Problematikken vedrørende skredfaren styrker Rådmannens vurdering av at det bør
foreligge en reguleringsendring. Rådmannen uttalte at « En grundigere undersøkelse av
området bør omfatte hele området og samtidig inkludere den resterende fritidsbebyggelsen slik
at man får et større bilde av situasjonen». Til støtte for dette synet ble det satt opp fire punkt, se
vedtak i PS 91/14.
(…)Rådmannen ser at dette siste vedtaket (91/14) er noe uheldig formulert. Først sier man at
det er krav om planendring jf. pkt 1, for deretter i siste prikkpunkt å kreve at det må utarbeides
fagkyndig rapport som friskmelder omsøkt tilleggstomt før dispensasjon kan gis. Dette er
selvsagt forvirrende, men av saksframleggets punkt under «vurdering av
dispensasjonssøknader» går det klart fram at vedtakets intensjon er at ny fritidstomt kun bør
realiseres via planendring.
Gjeldende bebyggelsesplan er fra 2001og man mente tydeligvis at utvikling av hytteeiendommer
måtte skje via regulering av areal. Planen ble den gangen utarbeidet av kommunen v. teknisk
etat, selv om det var et privat initiativ. Utarbeidelse av private planer skjer i dag ikke i regi av
kommunen. Dette må skje av uavhengig fagkompetanse og bekostes fullt ut av tiltakshaver.
Rådmannen er klar over at det kan være ressurskrevende og kostbart, men slik lov og regelverk
har utviklet seg er det ikke mulig å søke lettvinte løsninger’’.
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Ønsket hytteområde ligger innenfor samme område som sak 2/15. Rådmannen mener
argumentasjonen fra 2015 fortsatt er gjeldende og holder fast ved denne.
Rådmannen konkluderer med at dispensasjonssøknaden bør avslås. Skal et slikt tiltak
godkjennes må dette skje gjennom en reguleringsendring.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår dispensasjon fra reguleringsplan Sanderud hytteområde for å
fradele en ny hytteeiendom på 1000 kvm på eiendommen gbnr 263/4.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at tiltaket
fører til vesentlige endringer av eksisterende reguleringsplan.
Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 13.12.2016
Fløttum (SP) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes for befaring på barmark.
Alternativt forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak
Saken utsettes for befaring på barmark.
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Saksframlegg

Arkivnr. 45/17

Saksnr. 2017/852-6

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
84/17
28.08.2017
Saksbehandler: Even Greis Terjesønn Hansen

Vedtak om riving - Bygning oppført uten søknad - gbnr 45/17 og 45/45

Dokumenter i saken:
1 I
Bilder bygning gbnr 45/17 og 45/45
2 U Forhåndsvarsel om pålegg om retting og
ileggelse av tvangsmulkt
3 I
Svar - forhåndsvarsel om pålegg om retting og
ileggelse av tvangsmulkt
4 I
Svar - forhåndsvarsel om pålegg om retting og
ileggelse av tvangsmulkt
5 U Tilbakemelding på svar - Forhåndsvarsel om
retting og tvangsmulkt - gbnr 45/45 45/17
45/113
6 S Vedtak om riving - Bygning oppført uten
søknad - gbnr 45/17 og 45/45

Even Hansen
Målfrid Engen Røe m.fl.
Målfrid Engen Røe
Karl Eddie Berge og Vibeke Paulsen
Karl Eddie Berge

Vedlegg
1 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av driftsbygning - gbnr 45/17,
Engan 50, 7290 Støren - tiltakshaver Karl Eddie Berge
2 Forhåndsvarsel om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt
3 Svar - forhåndsvarsel om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt
4 Svar - forhåndsvarsel om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt
5 Tilbakemelding på svar - Forhåndsvarsel om retting og tvangsmulkt - gbnr 45/45 45/17
45/113
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Ingress
Vedrørende pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt i forbindelse med ulovlig oppført
driftsbygning.
Saksopplysninger
Bakgrunn
Den 17.09.2013 søkte Karl Eddie Berge og Vibeke Paulsen (heretter kalt tiltakshaver) om å sette
opp en driftsbygning på gbnr 45/17. På grunn av uklare eierforhold på det omsøkte arealet gbnr
45/17 og 45/45 ble byggesaksbehandler og tiltakshaver enig om at tiltakshaver skulle kontakte
kommunen igjen når eierforholdet var avklart. Tiltakshaver tok ikke kontakt med
byggesaksbehandleren som avtalt, så saken ble avsluttet inntil videre.
I 2016 ble kommunen kjent med ulovlig oppføringen av en driftsbygning, og den 03.04.2017 ble
det sendt ut et forhåndsvarsel om retting og ileggelse av tvangsmulkt til Målfrid Engen Røe og
Vibeke Paulsen som er hjemmelshavere for gårds- og bruksnumrene 45/45 og 45/17.
Bakgrunnen for forhåndsvarslet var manglende tillatelse fra kommunen for oppføring av aktuelle
bygning.
I forhåndsvarslet ble det opplyst at det ville bli vurdert fattet vedtak om retting og ileggelse av
tvangsmulkt, hvis ikke forholdet var omsøkt innen 15.05.2017. På grunn av at bygningen er
plassert på eiendomsgrenser, på to ulike reguleringsplaner og på to ulike arealformål i Støren
kommunedelplan ble det opplyst om muligheten til å anmode om forhåndskonferanse. Det ble
også opplyst om retten til å uttale seg jfr. Pbl. § 32-2 første ledd.
Målfrid Engen Røe besvarte forhåndsvarslet 05.04.2017 og underrettet kommunen om at hun
ikke har noen tilknytning til bygningen da hun verken har satt den opp, fått nabovarsel eller på
annen måte gitt tillatelse til oppføring av bygningen.
Den 20.04.2017 kom Karl Eddie Berge til kommunen og påtok seg ansvaret for byggingen av
bygningen. Det i brev fra Karl Eddie Berge samme dag ble bedt om utsettelse av saken. Det ble
gitt nye frister i brev med ref. 2017/852-5, herunder frist for forhåndskonferanse til 19.05.2017
og frist for omsøking av tiltaket til 31.5.2017.
De nye fristene er ikke overholdt da det ikke har kommet noe søknad eller uttalelser fra Karl
Eddie Berge eller Vibeke Paulsen.
Informasjon om bygningen og utforming
Det tas utgangspunkt i byggesøknaden innsendt 17.09.2013. Da den i realiteten ble lukket uten å
bli behandlet er det ikke gitt at opplysningene medfører riktighet.
Søknaden omhandlet driftsbygning i landbruket med samlet bruksareal (BRA) mindre enn 1000
m2, jfr. Pbl. § 30-2 bokstav b og SAK10 § 3-2.
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Fig. 1 – Tegning over driftsbygning innsendt av Karl Eddie Berge

Beliggenhet og planstatus
Den aktuelle driftsbygningen ligger på Engan, Støren.

Fig. 2 – Oversiktskart fra 2014 over planlagt driftsbygning markert i rødt
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Fig. 3 – Flyfoto datert 2016, rød ring rundt ulovlig oppført bygning.

Bygningen står delvis på gårds- og bruksnummer 45/17 og 45/45. I tillegg står bygningen delvis
på Engan leir sør som er regulert til lekeplass og tilhører Midtre Gauldal kommune (gbnr
45/113), og delvis inne på den igangsatte reguleringsplanen for Furukollen Masseuttak.
Bygningen er ikke innregulert i lekeplassen. Så vidt rådmannen vet så er det ikke avklart at
bygningen kan oppføres på kommunens eiendom.

Fig. 4 – kartutsnitt fra 2016 m. gårds- og bruksnummer

Fig. 5 – kartutsnitt fra 2016 hvor igangsatt arbeid med reguleringsplan for Furukollen Masseuttak er skravert i rødt,
og gjeldende reguleringsplanen for Engan leir sør – lekeplass er i grønt.
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Reguleringsplanen for Engan leir sør – lekeplass er vedtatt og ikrafttredelsesdatoen var
15.06.2009. Følgende gjelder for friområdene:
«Området skal benyttes til offentlig lekeplass.
Bygningene på området skal rives.
Det er ikke tillatt å føre opp nye bygninger på lekeplassområdet.
Det kan likevel settes opp lekeskur og lekestativer på området.»
Følgende gjelder for reguleringsplanens kombinerte formål:
«Bolig/forretning: Området skal benyttes til kombinerte formål bolig/forretning.»

Fig. 6 – Støren kommunedelplan vedtatt 02.06.2014. Bygning er plassert innenfor den røde sirkelen, på grensen
mellom gul og grønn farge

Bygningen er plassert innenfor Støren kommunedelplan. Arealformålet for det gule feltet er
boligbebyggelse. Arealformålet for feltet i grønt er LNFR areal for spredt bolig- fritids- eller
næringsbebyggelse, mv..
Generelt
Det er eiers/ tiltakshavers ansvar at plan- og bygningslovgivningens krav, herunder tidligere gitte
tillatelser, overholdes.
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.»
Som et av virkemidlene i pbl for å få gjennomført gitte pålegg, er det i § 32-5 gitt hjemmel for
ileggelse av tvangsmulkt. Pbl § 32-5 første ledd, første setning har følgende ordlyd:
«Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven kan plan- og
bygningsmyndighetene fastsette tvangsmulkt for å få gjennomført gitte pålegg, herunder
forbud, innen en særskilt angitt frist.»
Et pålegg som ikke etterkommes innen fastsatt frist, vil kunne følges opp med forelegg som kan
få
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samme virkning som rettskraftig dom, jf pbl §§ 32-6 og 32-7. Det orienteres om at «Blir pålegg i
rettskraftig dom eller dermed likestilt forelegg ikke etterkommet kan plan- og
bygningsmyndighetene la de nødvendige arbeider utføre for regning av den som dommen eller
forelegget er rettet mot», jf. § 32-7 første ledd. Det vises til forhåndsvarsel datert 03.04.2017.
Pålegg kan etter pbl § 32-3 fjerde ledd tinglyses som heftelse på eiendommen dersom pålegget
ikke
gjennomføres.
Vurdering
Bygningsmyndigheten har besiktiget eiendommen gbnr 45/17, 45/45 og 45/113. I tillegg baserer
behandlingen av denne saken seg på beretninger fra berørte av tiltaket, samt flyfoto.
Tiltaket er søknadspliktig i henhold til plan- og bygningsloven §§ 20-1 bokstav a jfr. 20-2.
Bygningsmyndigheten kan ikke se at det er søkt om og gitt tillatelse til oppføring av tiltaket.
Driftsbygningen er dermed i strid med plan- og bygningsloven.
For bygningens plassering gjelder følgende etter plan- og bygningslovens § 29-4 andre ledd:
«Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kapittel 11 eller 12, skal byggverk ha en avstand
fra nabogrense som angitt i forskrift eller som minst svarer til byggverkets halve høyde
og ikke under 4 meter.»
Reguleringsplanen for Engan leir sør – lekeplass regulerer ikke byggegrensen. For eiendommene
gbnr 45/113 er det dermed lovens bestemmelse som er gjeldende. Rådmannen vurderer
driftsbygningen å være oppført i strid med pbl. § 29-4 andre ledd ved at bygningen er oppført på
eiendomsgrensene.
Bygningen ble oppsatt mellom 2014-2016 i forhold til flyfotoene fig. 2 og 3 ovenfor. I
bestemmelsene til reguleringsplanen for Engan leir sør – lekeplass så er det gitt at «det er ikke
tillatt å føre opp nye bygninger på lekeplassområdet». Bygningen kommer således i konflikt med
reguleringsplanen.
For å sette opp en driftsbygning innenfor et område som er dekket av en reguleringsplan kreves
det dispensasjon, noe det ikke er søkt om.
I plantegningene fra 2013 var det søkt om å sette opp en bygning på 106 BYA, som nevnt
ovenfor under punktet om informasjon om bygningen og utforming. Ut ifra flyfoto med måling
av areal vil et grovt anslag tilsi at BYA for bygningen er minst 155 m2. I tillegg avviker
utformingen byggetegningene.
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Fig. 7 – Kartutsnitt 2016 med anslag av BYA for bygning
Med det manglende samsvaret mellom BYA i byggetegninger og realitet så kan ikke søknaden
fra Karl Eddie Berge fra 17.09.2013 vurderes i favør for Berge.
Tiltakshaver har fått anledning til å omsøke tiltaket på nytt og få de nødvendige tillatelser, men
dette er ikke etterkommet.
Rådmannen vurderer saken til å ha stor presedens for lignende saker i kommunen. Reaksjonen i
saken vil ha en potensiell preventiv effekt og sikre- plan og bygningsmyndighetens integritet.
Dette ved at det ikke skal være lettere å få tilgivelse enn tillatelse. Videre er det liten tvil om at
bygningen er oppført i strid med gjeldende lovgivning. Kommunen er forpliktet til å forfølge
overtredelser av plan- og bygningsloven (pbl.) § 32-1. Kommunen kan også avstå fra å forfølge
ulovligheter etter skjønn. Rådmannen vurderer denne ulovligheten til å avvike fra flere punkter i
plan- og bygningslovgivningen. Forholdet anses derfor å være av en slik alvorlighetsgrad som
tilsier at forholdet må bringes i orden.
Forhåndsvarslet ble tilskrevet to privatpersoner i denne saken, grunneiere og hjemmelshavere for
gårds- og bruksnumrene 45/45 og 45/17 Målfrid Engen Røe og Vibeke Paulsen. Ettersom Karl
Eddie Berge har påtatt seg ansvaret for byggingen av driftsbygningen vil et eventuelt pålegg bli
rettet mot Berge.
Bygningsmyndigheten finner på dette grunnlag å måtte fatte vedtak om pålegg om retting og
ileggelse av tvangsmulkt med sikte på å få brakt forholdet i samsvar med plan- og
bygningslovgivningen.
Dette vedtaket omhandler også fastsetting av eventuell bruk av tvangsmulkt. Ut fra årstiden er
det hensiktsmessig å få revet bygningen før vinteren, og en eventuell tvangsmulkt vil dermed
begynne å løpe 01.10.2017.
Konklusjon
Med bakgrunn i vurderingen ovenfor bør bygningen rives.
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Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune pålegger tiltakshaver Karl Eddie Berge og Vibeke Paulsen å rive
bygningen. Pålegget begrunnes med at bygningen er oppført ulovlig og kommer i konflikt med
gjeldende reguleringsplan.
Rivingen hjemles i pbl. §§ 1-6 og 31-5.
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Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
etter plark og bygningsloven § 20-2

Søkes det om dispensasjon tra plan- og bygningslown, forsluif/ eller arealplan?
Er det behov for fillatelsersamtyldwrunalelse fra annen myndighet?

Ja

INei

riJa

Nei

Hvis ja, så oppfylles ikke vilkårene for 3 ukers saksbehancaileg, jf. pb1§ 21-7 andre ledd
Nabovarsling, jf. pbl 21-3, skal være gjennomført før solmaden sendes kommunen, (Blankett 5154, 5155. 5156).

nJa

Foreligger det merknader fra naboer eller gjenbeere?

I Nei

I

Hvis nei på alle spørsmålene over, anses tillatelse gitt tre uker etter at fullstendig søknad er mottatt i kommunen
Opplysninger gitt i søknaden eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen.

Seknaden gielder
Ons

Elendom/
byggeeted

4 r--T

13nr.

Festeny

Seksionsnr.

Adresse

Bygningsny

sorunr.

Postm

Postated

Kommune

C-c-)

4

CCN4

mindrelikak til bebygcl eienclom. pb1 § 20-2 bokStav a) og SAKIO § 3-1

n

Tllbygg < 50 ink

Frittliggende bygning (ikke boliglormål) < 70 mr

I Skilvreklame (SAK10 § 3 - 1 c)

Antennesystem (5AKto § 3 -1 e)
taatsbygning i landbruket med samlet bruksareal (BRA) mindre enn 1000 rri,

Tiltakets art

g.pbl § 20-2 bokstav

b) og SAKI

§ 3-2

Midlerlidig bygning/konstruksjonranlegg (som ikke skal plasserøs for lenere hdsrom enn 2 år)
Bruksendring (fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksennet)
Riving av filtak som nevnt i SAK10 §34
Annel:
Planlagt brukiformål

Arealdleponering
Seti kryse lor gmbende plan

Planatatus

n

Arealdel av kommtmeplan

Navn

Bebyggelsesplan

olan

BYA elmsterande

Areat

I IRegulenngsplan

138Anytt

cc,,t

Vas beregnena ar grad ar ublyttng

St171

BRA elcosterende

BYA

vesensnåfrnes pà venbe

r

BRA nytt

Sum BRA

TcsraeareM

eiler kontakl kornmcnen

Grad av
utnytting

Plasaering
Kan hoyspent krattlinje være i konflikt med tiltaket?
Plasseting

1-1Ja n

Nel

Vedlegg nr

—

Hvis ja. må avidaring med bensri retlignetshaver være dokumentert

av tiltaket
Kan vann og avløpssledninger være i konflikt med tiltaket?

Ja

Nei

Vedle99nr

Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert
Minste avstand til nabogrense

Aystand

Minste avstand til annen bygning
Dette skal vises på situasionsplanen

Minste aystand til midten av vei
Blankett 5153 Bokmål 0 Utgitt v Dirakinratet for byggieralitet

01.08

2012
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Krav til byggegrunn (pb1§ 28-1)
Skal byggvedrelplasseresillomutsan område?

Flom

Nei

(TEK10 § 7-2)

Vedlegg nr.

Ha

Skal baggverketplasseres skredLjtsatteneradev

Skred

Nec

(TEKI 0 § 7-3)
Andre natur og mikotorhold
(pbl § 28-1)

Vedleggnr.

I IJa

Foreliggerdel vesentligulempe som folge av natur- og rniheforboldv
INej
F
Ja
Dersom ja, beskriv kompenserende

Vecileggnr

tiltak i vedlegg

Tilknytning til veg og ledningsnett
Gir tiltaket ny/endret
adkomst

Adkomst
veglovon

§§ 40-43

Ja

pbl § 27-4
Overvamt

Tomta har adkomst til folgende veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel

Nei

Takvann/overvann fores

Fekene Vannforsyning"og

Riksveg/fylkesveg

Er avkjønngstillatelse

Kommunal veg

Er aykioringstillatelse gitt?

Privat veg

Er yegrett sikret ved Unglyst erklæring?

Avløpssystem

gitt?

Ja

Nei

1113a

Nei

Ja

Nej

Terreng

'Avlop" skal ktin Iylles ut dersom sokaaden gje(der driftsbygning i landbruket eller midlartidiga tiltak

TilknytnIng i forhold til tomta

Offentlig vannverk

Vanntorsyning

P4vat vannverk"

Beskriv

Annen privat yannforsyning, inniagt vann*

pb1 §§ 27-1,

Annen pnvat vannforsyning, ikke innlagt vannDersorn vanntilforsel forutsetter filknytning itt annen privat ledmng eller
krysser annens grunn, toreligger rettighet ved Unglyst erklæring?

27-3

Vedlegg

Ja

-

Tilknytning i forhold ttl tomta
Offentlig avlopsanlegg
Avlop

Pnyat avlopsanlegg

pb1§§ 27-2,
27-3

Skal del installeres vannklosett?

Ja

Nei

Foreligger utslippstEllatelse?

Ja

Nei

Ja

Nel

Dersom avlopsanlegg forutsetter tilknytning III annen pnvat ledrung
eller krysser annens grunn, forelLgger reltgbet ved tinglyst erklæring?

vediegg nr

-

Vedlegg
Beskrivelse av vedlegg

Gruppe

Nr fra -

Ikre
relevant

Dispensasionssøknadedinnvilget cfispensasfon
Kvittering for nabovarsel/Opplysnmger gitt nabovarsel/nabomerknader/kommentarer
nabomerknader

til

Situastonsplan/avkioringsplan
Tegninger plan, srutt, lasade (ekGsterende)
Tegninger plan smtt, fasadetny)
Uttalelseivedtak fra annen myndighet SAK-10. § 6-2
Andre vedlegg

Erklæring og underskett
Tiltakshaver

Tiltakshaver forplikter seg til å gjennornføre tiltaket iht. plan- og bygningsloven (pb1),byggteknisk forskrift og gitt tillatelse.
Napn

'

kj11.

LL:c>u)i

Shh FT, 141

De

Telefon (dagbd)

.jf_17-141S
VA>SSjdtt
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Postnr
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5153 Bokmål

Utgitt av Direktoratet
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for byggkvalitet

0408.2012
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«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTSTED»
«KONTAKT»

Deres ref:
«REF»

Vår ref
2017/852-2

Dato
03.04.2017

Forhåndsvarsel om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt
Jf. plan- og bygningsloven (pbl.) §§ 32-2, 32-3 og 32-5

Eiendom
Tiltakets
adresse
Tiltakets art

: Gbnr 45/45, 45/17 og 45/113

Tiltakshaver

: Ukjent

: Engan 7290 Støren
: Oppføring av bygning

Saken gjelder:
Bygningsmyndigheten er blitt kjent med oppføring av en bygning uten tillatelse, og i tillegg er
bygningen oppført i grensen mellom GBnr 45/45 og 45/17, og 45/113.
Kommunen er forpliktet til å forfølge overtredelser av plan- og bygningsloven (pbl.) § 32-1.
Eiers eller den ansvarliges plikter:
Plan- og bygningsloven § 32-3 første ledd, sier følgende om ulovlige forhold:
Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, kan plan- og
bygningsmyndighetene gi den ansvarlige pålegg om retting av det ulovlige forhold, opphør av bruk og
forbud mot fortsatt virksomhet, samt stansing av arbeid.

Forhåndsvarsel om pålegg om retting:
I henhold til pbl. § 32-2 første ledd, gis det med dette forhåndsvarsel om at bygningsmyndigheten
med hjemmel i pbl. § 32-3 første ledd, vil vurdere å fatte vedtak om pålegg om retting, dersom
ikke forholdet er omsøkt innen 15.05.2017.

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

Forhåndsvarsel om tvangsmulkt:
I henhold til pbl. § 32-2 første ledd gis det med dette forhåndsvarsel om at det med hjemmel i
pbl. § 32-5 vil kunne bli fattet vedtak om ileggelse av tvangsmulkt dersom det ulovlige tiltaket
ikke er rettet, eller søknad om tillatelse til tiltak ikke er innsendt, innen 15.05.2017. En
tvangsmulkt vil begynne å løpe fra utløpet av en eventuell påleggsfrist.
En tvangsmulkt fastsettes som et engangsbeløp, en løpende mulkt eller en kombinasjon av
engangsbeløp og løpende mulkt. Momenter som vurderes ved fastsettelsen er blant annet
overtredelsens grovhet, fordeler ved overtredelsen og at den oppfordrer til rettidig oppfyllelse av
et pålegg.
Begrunnelse for forhåndsvarsel om pålegg om retting:
Bygningsmyndigheten har ikke befart tiltaket, men har basert seg på flyfoto. Det er overveiende
sannsynlig at bygningen er satt opp uten tillatelse, og bygningen står på GBnr 45/45 og 45/17, og
45/113.

Fig 1. – Flyfoto Midtre Gauldal 2016

Fig. 2 - Kartutsnitt fra Midtre Gauldal kommunes sider med inntegnet grenser, flyfoto 2010
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Oppføringen av bygningen er søknadspliktig i henhold til plan- og bygningsloven (pbl.) §§ 20-2
jfr. 20-1 bokstav a. I tillegg er bygningen i strid med pbl. § 29-4 annet ledd ettersom den er
nærmere enn fire meter fra nabogrensen. Bygningsmyndigheten kan ikke se at det er gitt tillatelse
til tiltaket. Oppføringen av bygningen er dermed i strid med bestemmelsene i pbl. På bakgrunn av
dette varsles det med dette at det vil bli vurdert å gi pålegg om retting.
Forhåndskonferanse:
Bygningen er oppført delvis innenfor grensen til reguleringsplan for Engan leir sør – lekeplass
som er vedtatt av Midtre-Gauldal Kommunestyre i sak 37/09 den 15.06.09, og delvis innenfor
grensen til Støren sin kommunedelplan. Det er uklart hva slags bygning dette er og dermed
vanskelig å fastslå hvilken søknadstype som kan bli benyttet og i tillegg hvilke krav det skal
settes til søknaden.
Grunneiere kan derfor kontakte kommunen om det ønskes forhåndskonferanse som innledning på
byggesøknadsprosess i forbindelse med tiltaket jfr. Pbl. § 21-1.
Frist for å kontakte bygningsmyndigheten settes til 01.05.2017
Det bemerkes at dette ikke innebærer noen form for forhåndsgodkjenning av tiltaket. Dersom en
søknad blir avslått vil det i samme vedtak bli fattet vedtak om pålegg om riving og ileggelse av
tvangsmulkt.
Forelegg og andre opplysninger:
Det er eiers/ tiltakshavers ansvar at plan- og bygningslovgivningens krav, herunder tidligere gitte
tillatelser, overholdes.
Etter pbl. § 32-2 annet ledd skal det ved varsel om pålegg opplyses om at et eventuelt pålegg som
ikke etterkommes innen fastsatt frist, også vil kunne følges opp med forelegg som kan få samme
virkning som rettskraftig dom, jf. pbl. §§ 32-6 og 32-7. Det orienteres om at ”Blir pålegg i
rettskraftig dom eller dermed likestilt forelegg ikke etterkommet kan plan- og
bygningsmyndighetene la de nødvendige arbeider utføre for regning av den som dommen eller
forelegget er rettet mot”, jf. § 32-7 første ledd.
Pålegg kan etter pbl. § 32-3 fjerde ledd tinglyses som heftelse på eiendommen dersom pålegget
ikke gjennomføres.
Deres rettigheter:
De har rett til å uttale Dem før pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt fattes. Frist for
dette settes til 4 uker fra brevets dato, jf. pbl. § 32-2 første ledd.

Med hilsen

Hubertina Doeven
Enhetsleder Næring, plan og

Even Greis Terjesønn Hansen
Byggesaksbehandler
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forvaltning
Dette brevet er elektronisk signert og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

76

77

Fra: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no[postmottak@midtre-gauldal.kommune.no]
Sendt: 20.04.2017 12:07:17
Til: arkivet[arkiv@midtre-gauldal.kommune.no]
Tittel: Fwd: Sak/ Refnr.: 2017/852-2

Fra: "Kvadrat Industrigulv Betongsaging og Kjerneboring" <karl@kvadrat-industrigulv.no>
Til: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no
Sendt: 20. april 2017 11:59:27
Emne: Sak/ Refnr.: 2017/852-2
Støren 20/4‐ 2017
Saken gjelder: Oppføring av redskapsbygg.
Hei, etter dagens besøk hos dere bes det om utsettelse i saken frem til 01.07.2017 på bakgrunn av at Stein Strand
for tiden er sykemeldt.
Det er vesentlig at S. Strand er involvert i saken da det har hvert en overenskomst vedrørende tomtegrenser og
makeskifte i år 2002‐ 2003 i forbindelse med bygging av Engantunet.
Dagens tegninger over bygget vil bli revidert og sendt inn i forbindelse med avklaringer rundt tomtegrenser.
Kan dere kalle inn Karl Eddie Berge (926 01 280) til møte når S. Strand er tilbake på jobb.

Vennlig hilsen
Karl Eddie Berge/ Vibeke Paulsen
Engan 50
G/ B.nr.: 45/ 17
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Karl Eddie Berge
Engan 50 B
7290

Deres ref:

Vår ref
2017/852-5

Dato
4.05.2017

Tilbakemelding på svar - Forhåndsvarsel om retting og tvangsmulkt - gbnr
45/45 45/17 45/113
Vedrørende Deres brev datert 20.04.2017 hvor De ber om at saksbehandlingen blir utsatt. De
mener det er vesentlig at Stein Strand er involvert.
Saksbehandlingen blir utsatt i medhold av forskrift til forvaltningsloven
(forvaltningslovforskriften) § 37 «Utsettelse av saksbehandlingen etter forespørsel».
Ny frist for anmodning om forhåndskonferanse med Næring, plan og forvaltning settes til
19.5.2017. Ny frist for omsøking av tiltaket settes til 31.5.2017.
I Deres brev uttaler De at De ønsker å bli kontaktet av Midtre Gauldal kommune når Stein Strand
er tilbake på jobb. De må selv kontakte enhetsleder for eiendom og kommunalteknikk om de
ønsker et møte med enhetslederen.
Blir ikke fristene overholdt vil tvangsmulkten begynne å løpe jfr. Forhåndsvarslet om pålegg om
retting og ileggelse av tvangsmulkt med referanse 2017/852-2 datert 3.4.2017.
Med hilsen
Even Greis Terjesønn Hansen
Rådgiver
Dette dokumentet er elektronisk signert og har derfor ingen håndskreven signatur.
Kopi til:
Vibeke Paulsen
Målfrid Engen Røe
Stein Roar Strand

Engan 50 A
Engan 38 A

7290
7290

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

Saksframlegg

Arkivnr. L12

Saksnr. 2016/3490-2

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
148/16

Møtedato
13.12.201
6
85/17
28.08.201
7
Saksbehandler: Kristine Bye

Utvalg for næring, plan og miljø

Dispensasjonsbehandling - Tilleggsareal til fritidseiendom- fra gbnr 191/1 til
gbnr 191/11 – Dispensasjon fra reguleringsplan Hindbjørgen hytteområde

Dokumenter i saken:
1 I Svar på foreløpig melding i forvaltningssak - dispensasjonssøknad Olav Hogstad
2 S Dispensasjonsbehandling - dispensasjon fra reguleringsplan
Hindbjørgen hytteområde - tilleggsareal til fritidseiendom- gbnr 191/1
Koordinater og situasjonskart slik det er framlagt i delingssøknad (saksnummer 16/2647)
(Vedleggene er markert med fet skrift).
Ingress
Olav Hogstad (eier av gbnr 191/11) søker på vegne av grunneier Jarle Hindbjørg (gbnr 191/1)
om dispensasjon fra reguleringsplan Hindbjørgen hytteområde for å legge til et tilleggsareal på
ca.1250kvm til eiendommen gbnr 191/11 fra gbnr 191/1

Saksopplysninger
Bakgrunn
Olav Hogstad (eier av gbnr 191/11) søker på vegne av grunneier Jarle Hindbjørg (gbnr 191/1)
om dispensasjon fra reguleringsplan Hindbjørgen hytteområde for å legge til et tilleggsareal på
ca.1250kvm til eiendommen gbnr 191/11 fra gbnr 191/1. Søknaden ble mottatt 12.10.2016.
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Beliggenhet
Den omsøkte eiendommen ligger i Budalen, sør for Enodden.

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

Gjeldende reguleringsplan:

Figur 2 Oversiktskart over Hindbjørgen hytteområde. Området det søkes dispensasjon er vist med rød pil.

Dagens situasjon/beskrivelse av tiltaket
Tiltakshaver skriver ‘’fradelingen ønskes for tilkjøtning av allerede eksisterende og bebygd
hyttetomt. Planen er å overkjøte til eier av gbnr 191/11 etter fradelingen. Eier av 191/11 har
opplyst både ovenfor grunneier og muntlig i møte med Midtre Gauldal kommune at man ønsker
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å søke om innlemming av nyetablert matrikkel i eksisterende 191/11 så snart overføringen har
skjedd.
Arealets størrelse (ca. 1250kvm) er et resultat at det som anses som en naturlig påskjøtning av
eksisterende hyttetomt 191/11, når man tar følgende i betraktning:
-

-

-

Eier av 191/11 har boret etter vann og anlagt septiktank på det omsøkte areals nordre
del. Nytt og tidsmessig kloakk – renseanlegg vil hensiktsmessig anlegges dels inn i dette
arealet. Dette er en stor investering, og eier av 191/11 ønsker å ha slik infrastruktur på
egen tomt, noe som også støttes av søker.
Ut fra terrengets beskaffenhet på eksisterende tomt 191/11, er det også hensiktsmessig å
legge et eventuelt anneks (som eier av 191/11 opplyser å utrede og søke om) mot nord.
Søker har anlagt driftsveg nedenfor hyttetomt 191/11 i senere år, og denne danner en
naturlig avgrensning mot øst for hyttetomten. Eier av 191/11 har tinglyst rett til bruk av
denne veien som adkomstvei for sin hyttetomt, og har dertil allerede med søkers tillatelse
etablert parkeringsplass på sør-østre del av det omsøkte arealet. Hoveddelen av dette
arealet utgjør en relativ bratt skråning, og utgjør alene ca.500 kvm. Både søker og eier
av 191/11 synes det er ryddig at dette arealet inngår i hyttetomten, da det uansett i
praksis benyttes av hytteeier.
Mot vest skjer tilskjøtning av arronderingsmessige hensyn – ny foreslått grense følger
åsryggen i terrenget, og utgjør heller ikke særlig stort areal. Totalt sett får den nye
tomten dersom denne slås sammen med 191/11 en mer hensiktsmessig utforming med
tanke på planlagt og eksisterende bruk ’’.

Eksisterende tomt er i dag på ca. 1424m2. Ønsket tilleggstomt er på1250m2, noe som medfører
at det tomtens totale areal vil bli 2674 m2. (ca.2,6 daa).
Planavklaring
Omsøkte tiltak ligger innenfor reguleringsplan Hindbjørgen hytteområde, 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:
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‘’ Det arealet som søkes fradelt er ikke utnyttbart til jordbruksformål, og det benyttes heller ikke
i dag som beitemark eller adkomstareal for buskap eller beite. Søker har i alle år skjermet
hyttetomt 191/11 fra buskaps ferdsel i beitesesong, og utvidelsen av tomtearealet vil ikke
innebære noen endring på dette. Arealet mot nord er hovedsakelig myrterreng, og mot øst ned
mot vei er der bratt skråning. Arealet og de umiddelbart omkringliggende arealer anses ikke
egnet til opparbeidelse av dyrket mark ifølge søker.
Hindbjørgen hytteområde består av et fåtall og spredt beliggende hyttetomter. De fleste av
tomtene er fra tiden før reguleringsplanen kom til, og de som er tilkommet i ettertid er kjøpt og
utviklet i henhold til reguleringsbestemmelsene. 191/11 er selv en av de eldste hyttetomtene, med
en historie tilbake til midten av 60-tallet.
Figur 3 Situasjonskart over tiltaket.
Utviklingen av denne og de etableringer som er gjort på Søkers eiendom har skjedd over
generasjoner av oppsittere, og basert på muntlige tilsagn og avtaler. Det foreligger ikke
tilsvarende ordninger for de andre hytteeiendommene i området. Som nevnt, er overskridelsen
av reguleringsplanens bestemmelser begrunnet i reelle og særskilte hensyn gjeldende for denne
tomt alene. Dette er behov for å få allerede eksisterende infrastruktur på egen tomt, gi
nødvendig plass til oppgradering av kloakkrenseanlegg, samt øke arealet i en retning hvor det
terrengmessig er naturlig og mulig å legge et anneks.
Fradelingsarealet er ikke egnet til opprettholdelse som eget gårds- og bruksnummer med tanke
på bruk som separat tomt.
Faren for uheldig presedens ved fravikelse av reguleringsplanens bestemmelse om størrelse
anses ikke, med den samlede begrunnelse som er gitt, å være til stede etter Søkers og
undertegnedes mening.’’
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 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
Eksisterende reguleringsplan er en forholdsvis ny plan
fra 2002. Rådmannen mener at en endring av reguleringsformål i utgangspunktet skal behandles
som en endring av eksisterende plan, og ikke som en dispensasjon. Det omsøkte tiltaket
vurderes riktignok å ikke berøre sektormyndighetenes lovbestemte saksområder nevneverdig, da
det er gitt tillatelse til utbygging i dette området. Rådmannen er likevel av den oppfatning at
kommunen ikke bør fravike fra krav om reguleringsendring.
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Det framkommer fra dispensasjonssøknaden at eier av 191/11 har boret etter vann og anlagt
septiktank på det omsøkte areals nordre del. Rådmannen har forståelse for at dette ønskes
etablert på egen tomt. Rådmannen gjør oppmerksom på at i planbestemmelsene står det skrevet
at ‘’det kan opparbeides felles brønn for hyttene innenfor reguleringsområdet’’. Dette betyr at
hver enkelt hytte ikke skal opparbeide egen brønn. Rådmannen kan ikke se at det foreligger
noen søknad for hverken brønn eller septiktank. Er dette gjennomført er det å betrakte som
ulovelig.
Tiltakshaver har etablert vei inn til sin hyttetomt. I plankartet for reguleringsplan for
Hindbjørgen hytteområde er det KUN regulert inn vei til hytte nr. 10, samt de innregulerte
parkeringsplassene. Ut fra flyfoto kan man se at både hytte nr. 11, 7 og 1 har vei inn til hyttene.
Rådmannen kan ikke se at det foreligger noen søknad om vei til noen av disse hyttene, noe som
betyr at vegene trolig er etablert ulovlig.
I søknaden nevnes det videre at det er allerede etablert en parkeringsplass på sør – østre del av
ønsket tilleggsareal med søkers (eier av 191/1) tillatelse. Ut i fra planbestemmelsene står det
skrevet at parkering skal skje felles for hyttene nr 7, 11 og grunneier på et område som er merket
P4. Dette arealet er øst for omsøkte eiendom, og inngår ikke i ønsket tilleggsareal. Rådmannen
kan ikke se ut fra flyfoto at det i dag er etablert parkeringsplass på området merket P4.
Tiltakshaver mener at det omsøkte området ikke er egnet som beitemark. Ut fra markslagskartet
kan man se at ønsket areal ligger innenfor skog av lav bonitet. Tiltakshaver hevder også at
arealet mot nord er et myrterreng. Rådmannen kan ikke se dette ut fra markslagskartet, men hvis
dette er tilfelle styrker dette rådmannens argumentasjon på at dispensasjonssøknaden bør avslås.
Å tilrettelegge for utbygging i myr er noe som ansees som negativt. Det er viktig å forhindre
inngrep i myrområder da dette er et viktig leveområde for ulike arter, samt et viktig CO2 lager.
Til slutt kommer det fram at etableringen av tiltak på den eksisterende eiendommen gbnr 191/11
har skjedd gjennom generasjoner og gjennom muntlige avtaler. Rådmannen kan ikke uttale seg
på bakgrunn av muntlige avtaler og må forholde seg til dokumentert materiale.
Ut i fra en samlet vurdering mener rådmannen at å tillate slike dispensasjoner undergraver
gjeldende reguleringsplaner og medfører at udaterte reguleringsplaner vises i planarkivet.
Kommunen er ansvarlig for å opprettholde et oppdatert planarkiv, noe som betyr at vesentlige
endringer av en eksisterende reguleringsplan må behandlers som en reguleringsendring og ikke
en dispensasjon.
Vurdering etter prinsippene etter naturmangfoldloven §8-12:
§8 – Kunnskapen anses som god nok i denne saken.
§9 – Føre – var – prinsippet vurderes som god nok.
§10 – Økosystemets tilnærming og samlet belastning vurderes til å ikke bli større.
§11 – Kostnadene og miljøforringelsene skal bæres av tiltakshaver.
§12 – Tiltakshaver er ansvarlig for at miljøforsvarlige teknikker nyttes.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår søknad om dispensasjon for å legge til et tilleggsareal på
ca.1250kvm til eiendommen gbnr 191/11 fra gbnr 191/1.
Endringer av eksisterende reguleringsplan skal skje gjennom en reguleringsendring.
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Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at
tiltaket setter overordnete saker til side ved vesentlige endringer av eksisterende
reguleringsplan. Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 13.12.2016
Fløttum (SP) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes for befaring på barmark der alle berørte av planen inviteres.
Alternativt forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak
Saken utsettes for befaring på barmark der alle berørte av planen inviteres.
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Saksframlegg

Arkivnr. 142

Saksnr. 2016/551-10

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
128/16

Møtedato
17.10.201
6
86/17
28.08.201
7
Saksbehandler: Kristine Bye

Utvalg for næring, plan og miljø

Dispensasjonsbehandling - Oppgrusing av eksisterende sti - fra
kommuneplanens arealdel - gbnr 214/3/2, 214/3/5 og 214/3/4.

Dokumenter
i saken:
1

I

2

U

3

N

4

N

Søknad om dispensasjon
fra kommuneplanens
arealdel - oppgrusing av
eksisterende sti - gbnr
214/3/2, 214/3/5 og
214/3/4 - Burusjøen,
Singsås
Høringsbrev oppgrusing av
eksisterende sti - fra
kommuneplanens
arealdel -gbnr 214/3/2,
214/3/5 og 214/3/4.
Høringsbrev oppgrusing av
eksisterende sti - fra
kommuneplanens
arealdel - gbnr 214/3/2,
214/3/5 og 214/3/4
Uttalelse skogbruk og
vilt - Søknad om
dispensasjon fra
kommuneplanens
arealdel - oppgrusing av
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Inger Lise Tangen

Fylkesmannen i SørTrøndelag m.fl.

Kai Børge Amdal m.fl.

Kristine Bye

5

I

6

N

7

I

8

I

9

I

10

S

11

I

12

X

13

U

eksisterende sti - gbnr
214/3/2, 214/3/5 og
214/3/4 - Burusjøen,
Singsås
Vedrørende nabovarsel gbnr 214/3, festenr 2,4
og 5 - Sølvi Koth
Høringsbrev oppgrusing av
eksisterende sti - fra
kommuneplanens
arealdel - gbnr 214/3/2,
214/3/5 og 214/3/4
Uttalelse - dispensasjon
fra kommuneplanens
arealdel - oppgrusing av
eksisterende sti
Sametingets uttalelse Opprusting av sti gbnr
214/3/1, 3/5, 3/4 Midtre Gauldal
kommune
Høringssvar - Søknad
om dispensasjon fra
kommuneplanens
arealdel - oppgrusing av
eksisterende sti - gbnr
214/3/2 - gbnr 214/3/5 gbnr 214/3/4 - Midtre
Gauldal kommune
Dispensasjonsbehandlin
g - oppgrusing av
eksisterende sti - fra
kommuneplanens
arealdel - gbnr 214/3/2,
214/3/5 og 214/3/4.
Svar på merknader til
nabovarsel
Særutskrift Dispensasjonsbehandlin
g - oppgrusing av
eksisterende sti - fra
kommuneplanens
arealdel - gbnr 214/3/2,
214/3/5 og 214/3/4.
Dispensasjonsbehandlin
g - oppgrusing av
eksisterende sti - fra
kommuneplanens
arealdel - gbnr 214/3/2,
214/3/5 og 214/3/4.

Vedlegg
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Advokatene Hovstad,
Kvernrød & Flatmo
Kristine Bye

Fylkesmannen i SørTrøndelag
Sametinget

Statens vegvesen Region midt

Kristian Tangen

Inger Lise Tangen

1

2
3
4
5
6
7
8
9

Søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel oppgrusing av eksisterende
sti - gbnr 214/3/2, 214/3/5
og 214/3/4 - Burusjøen,
Singsås
Bekreftelse fra Bodil Reppe
Situasjonskart
Fotografier
Vedrørende nabovarsel gbnr 214/3, festenr 2,4 og 5
- Sølvi Koth
Utdrag av jorskiftedom 1620-1937-0001 Burusjøen
sameie
Disposisjonsplan for
hytteområde - gbnr 214/3
Fwd: Melding om tidsfrist
for privatrettslige
avklaringer.
SKM_C25817070407330

Ingress
Inger Lise Tangen søker på vegne av seg selv, Marna Solberg og Terje Christiansen om
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppgrusing av eksisterende sti fra veg på
Burusjøen og bort til hyttene på eiendom gbnr 214/3/2, 214/3/5 og 214/3/4.

Saksopplysninger
Bakgrunn
Inger Lise Tangen søker på vegne av seg selv, Marna Solberg og Terje Christiansen om
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppgrusing av eksisterende sti fra veg på
Burusjøen og bort til hyttene på eiendom gbnr 214/3/2, 214/3/5 og 214/3/4. Søknaden ble
mottatt 12.02.2016.
Beliggenhet
Tiltaket ligger vest for Burusjøen.
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Figur 1 Oversiktskart over deler av kommuneplanens arealdel. Området det søkes dispensasjon fra er markert med rød pil.

Dagens situasjon/beskrivelse av tiltaket
Tiltakshaver beskriver at: ‘’ Stiene det søkes dispensasjon for ble tatt i bruk på midten av 70tallet etter henvisning fra grunneier.
Kommunen ble kontaktet i 2015 for å høre om det var mulighet for å gruse opp eksisterende sti.
Utbedringen var ønsket med bakgrunn i helsemessige årsaker, og at det skulle være mulig å
benytte trillebår og rullestol fra veien og fram til hytta. Det ble gitt et muntlig svar at dette var
greit, hvis grunneieren var enig.
Grunneier Bodil Reppe ga sin tillatelse.
Arbeidet ble påbegynt i god tro høsten 2015. Etter arbeidet ble utført ble vi likevel kontaktet av
kommunen.
Figur 2 Situasjonskart over tiltaket.
Oppgruset sti som det søkes godkjennelse av er ca. 100cm bred og ca. 100m lang.
Videreføringen som det også søkes om vil bli utført på samme måte.’’
Tiltakshaverne søker om å få godkjennelse av oppføring av eksisterende sti som ble
gjennomført høsten 2015, samt videreføre denne stien til hyttene til Solberg og Christensen.
Planavklaring
Det omsøkte tiltaket ligger innenfor LNF – sone 1 i kommuneplanens arealdel, vedtatt
26.04.2010 med følgende bestemmelser:

Det foreligger i tillegg en disposisjonsplan godkjent i bygningsrådet i 1978, hvor tiltaket ligger
innenfor Område I.
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Figur 3 Utsnitt fra gjeldende disposisjonsplan

Tilhørende bestemmelser til denne planen under pkt. 3b) Veger, parkering, båtplass lyder slik:
(…) Til bilparkering skal det dimensjoneres parkeringsplasser etter 1,5 bil pr. hytte – dvs. 40 m2
plass pr. hytte. For hyttene ved sjøen er planlagt 0,3 da ca. 100 m nord for hytte nr. 13. (…)
Søkerens begrunnelse for tiltaket
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har
oppgitt følgende begrunnelse:
‘’Gåstol/rullestol benyttes av Solberg, og en oppgrusing av stien er den eneste måten eieren
fortsatt kan ha gleden av å benytte hytten.
Vi mener søknaden må sees som en vedlikeholdelse av eksisterende sti. Arbeidet er gjort uten
inngrep i naturen.
Grusingen er kun utført på eksisterende sti og følger terrenget som tidligere. Det er lagt ned duk
før det ble benyttet mørk grus slik at oppgrusningen ble minst mulig synlig i terrenget.’’
Høring/nabovarsel
Søknaden om dispensasjon ble sendt på høring med frist 22.03.2016. Følgende har svart innen
tidsfristen:
Lokal skogbruksmyndighet
Tiltaket ligger ikke i et område med produktivt skogareal, og det er heller ikke registreringer på
det kommunale viltkartet som blir påvirket at tiltaket.
Det ble søkt i Naturbase og Artskart 23.02.2016. Det er ikke registreringer som kommer i
konflikt med tiltaket.
Tilrettelegging med oppgrusing av stier fra parkeringsplass og til hytter kan i enkelte tilfeller
virke privatiserende for området med tanke på fri ferdsel og allemannsretten. Tilrettelegging av
arealer kan føre til at enkelte kvier seg for å bruke arealene, og allemannsretten blir dermed
innskrenket.
Burusjøen er et område med mange hytter. Utstrakt tilrettelegging og grusing av stier til alle
hytter vil føre til at store arealer blir berørt. Det anbefales at slike stier reguleres inn i
reguleringsplan.
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Lokal landbruksmyndighet
(…) Det bemerkes at området rundt Burusjøen er et av de mest utbygde hytteområdene i
kommunen. Det uttrykkes derfor skepsis til slike tiltak, dersom det skal bli vanlig å ruste opp
stier fram til hyttene. Dette vil i så fall føre til at store arealer blir berørt. Dersom disse tiltakene
innebærer bruk av motoriserte kjøretøy, er bruken av dem søknadspliktig etter lov om
motorferdsel i utmark med tilhørende nasjonale forskrift. Det er ikke søkt om slik tillatelse. Det
anbefales at stiene legges inn i reguleringsplan.
Områdene rundt Burusjøen brukes til beite for småfe. Det ligger mange setervoller rundt sjøen.
Disse brukes ikke til melkeseterdrift lengre.
Landbruk kan ikke se at omsøkte tiltak representerer en særlig ulempe for landbruksdriften i
området.
Fylkesmannen i Sør - Trøndelag
Ingen merknad, men minner om at alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes etter
prinsippene i naturmangfoldloven §§8-12 (jf nml § 7).
Sør – Trøndelag fylkeskommune
Så vidt vi kan se fra kulturminneregisteret, er det ikke registrert automatisk fredede
kulturminner innen området. Selv om dette registeret er noe mangelfullt, vurderer vi det til å
være relativ liten risiko for at planen vil komme i konflikt med slike.
Vi 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. Ut over dette har fylkeskommunen ikke
merknader til omsøkte tiltak.
Statens vegvesen
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 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 til Sametinget og
fylkeskommunen omgående, jf. lov 9.juni 1978 nr.50 om kulturminner (klm.) §8 annet ledd.
Alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge kml. §4 annet ledd.
Gauldalsadvokatene på vegne av nabo Sølvi Koth og Laila Koth Nilsen gbnr 214/12.
(…) Det fremgår ikke klart hvorvidt den veg det tas utgangspunkt i, er bilvegen fra Reppevollen
til Koth – båthusene, eller om det er fra den veg/sti som går fra den nettopp nevnte bilvegen over
myra til Furuhaugen gbnr 214/12 som eies av mine klienter.
Vegen/stien som går fra bilvegen og til Furuhaugen er tatt i bruk og opparbeidet i medhold av en
vegrett som ble gitt ved utskiftingen av Burusjø sameie, påbegynt 1937 og avsluttet i 1972, samt
gjengitt i skylddelingsforreningen da gbnr 214/12 opprettet, 15.12.1978. Festetomtene gbnr
214/3/2 og 214/3/4 og 214/3/5 har ingen veirett til denne veien. Likevel har de tatt seg til rette
og utøvd en viss bruk av vegen uten noen avtalemessig eller annen hjemmel. (…) Det er ikke
gitt noen henvendelse om tillatelse til å benytte denne strekningen som adkomst til sine hytter.
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Disse hyttetomtene ble etablert som et ledd i en samlet plan for etablering av hyttefelt av
daværende eier gbnr 214/3, Arne Reppe. (…) Før gbnr 214/4 og andre tomter ble det anvist en
parkeringsplass sør for tomtene med en sti opp til festetomta
For gbnr 214/2 går det en tydelig sti fra bilvegen som går fra Reppevollen til Koth – båthusene
nærmere Burusjøen enn Furuhaugen.
Vedlagt nabovarselet lå en erklæring, angivelig gitt av Bodil Reppe, uten signatur og dato. Der
sto det at Inger Lise Tangen har hatt rettigheter i 40år til adkomst via stien til sin hytte ved
Burusjøen, gbnr 214/3/2. Det er ikke spesifisert hvilken sti det er snakk om. (…) Av terrenget og
kartet vises det at der er stien lenger nord enn vegen til Furuhaugen som har vært benyttet som
adkomst til gbnr 214/3/2.
(…) Sølvi Koth og Laila Koth Nilsen ønsker ikke omfattende trafikk til andre hytter forbi
Furuhaugen gbnr 214/12. De har heller ingen interesse av å akseptere at andre av
bekvemmelighetshensyn tar i bruk den veg de selv har bekostet opparbeidelse av. Hvis det skal
gis tillatelse til noen opparbeidelse av sti/veg til gbnr 214/3/2 må det vær den stien som ligger
lengst nord, nærmest Burusjøen og frem til Koth – båthusene slik kartet viser, og ikke på noen
veg/sti som uten videre forutsetter at vegen til Furuhaugen kan tas i bruk.
Tiltakshavers svar på merknad fra Sølvi Koths advokat Bjørn Hovstad
I brevet fra advokat Hovstad vises det til det de oppfattet som mangelfull erklæring fra grunneier
Bodil Reppe. For at det ikke skal være noen tvil er det skrevet en ny erklæring fra grunneier. I
den nye erklæringen presiseres det hvilken sti grunneier har gitt sin tillatelse til å gruse opp, og
at grunneier har gitt sin tillatelse til å benytte disse stiene til hyttene i 40 år.
Advokat Hovstads trekker også kjennskapen mellom grunneier og hytteeier i tvil. Disse useriøse
påstandene blir grundig tilbakevist av grunneier Bodil Reppe.
Grunneier Bodil Reppes svar på merknad fra advokat Bjørn Hovstad
I brevet skrives det at jeg ikke hadde hørt noe fra Tangen angående evt oppgrusing av stien. Det
ble nevnt fra Tangen sin side i 2012 at de hadde tenkt på det, men det ble ikke gjort noe mer
med saken før i 2015 da de spurte om de kunne få gruse stien.
Det står også at jeg ikke kjenner dem, det er jo klart jeg kjenner dem, det jeg mente med det var
at jeg ikke kjente dem personlig, det sier seg jo selv at vi nødvendigvis må ha kontakt når de har
tomt på min eiendom.
Forutsetninger 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
Befaring
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Før saken skulle opp til behandling har Utvalget for Næring, Plan og Miljø bedt om en befaring
i området. Denne ble avholdt den 8.6.2016

Vurdering
Rådmannen gjør innledningsvis oppmerksom på at stien delvis er gruset. Tiltaket er altså delvis
gjennomført i strid med lov og regelverk og følges opp i egen sak. Denne
dispensasjonssøknaden omhandler å få dette forholdet brakt i orden, samt å forlenge fram til de
andre to festeeiendommene. Sistnevnte forhold er altså ikke gjennomført slik Rådmannen er
kjent med.
Saken er kommet opp som følge av en privatrettslig konflikt mellom eier av 214/12,
Furuhaugen, som er en utskilt hyttetomt etter jordskifte, som ble sluttført i 1978. Denne
eiendommen har veirett fra bilvei til Burusjøen, og over teigen 214/3, dagens eier er Bodil
Reppe. Adv. Hovstad som bistår eieren av Furuhaugen og har kommet med merknad i denne
dispensasjonssaken, har påvist dette forholdet. Rådmannen har ingen grunn å bestride dette
faktumet og en videre vurdering av saken vil hovedsakelig angå dette forholdet.
Når det gjelder rettigheter knyttet til atkomst til festeeiendommene, er det uklart hvordan dette
er ivaretatt for festere. Dette gjelder i denne saken tre eiendommer – Inger Lise Tangen, Marna
Solberg og Terje Christensen. Bodil Reppe som er grunneier, har i en erklæring vedlagt
søknaden bekreftet at disse har adkomstrett via stien til sine hytter og at denne retten har
eksistert i 40 år. Rådmannen er usikker på den juridiske status på de privatrettslige forhold.
Reppes erklæring vedlagt i denne saken er verken datert eller underskrevet.
Rådmannen diskuterer ikke allemannsretten som gir alle anledning å ferdes til fots så fremt det
ikke er særskilte restriksjoner innenfor et visst område. Her gjelder klart en «organisert ferdsel»,
dvs. en gjentatt ferdsel over samme strekning, som utløser at det må foreligge en eller annen
rettighet.
Isolert sett vil det ikke være noe i veien for å akseptere ferdsel og eventuelt gi dispensasjon for
oppgrusing for den delen av stiene som ikke tilhører Furuhaugen-traséen. Men planmyndigheten
kan ikke godkjenne en tilrettelegging som implisitt vil innebære bruk av nevnte traseén, så lenge
det er uavklart om Furuhaugen-traséen er en særrett for gnr/bnr 214/12. Når rettighetshavere på
Furuhaugen opparbeider og vedlikeholder denne traséen for egen regning, må bruk av stien for
en tredje part innebære at kostnader fordeles med disse. Rådmannen kan ikke se at det foreligger
slik dokumentasjon på at dette faktisk skjer og konkluderer derfor med at de privatrettslige
forhold er uavklarte.
Disposisjonsplanen fra 1978 er i utgangspunktet en gjennomarbeidet plan for hyttebygging og
som hadde til hensikt å ivareta en rekke forhold, herunder veger, parkering og båtplass. Hvordan
atkomsten til de enkelte tomtene er tenkt løst omtales imidlertid ikke. Plankartet som
Rådmannen har tilgang til er i tillegg av dårlig kvalitet, og eventuelle stier vises heller ikke i
kartet. Derimot vises relativt tydelig parkeringsplassen ca. 100 m. nord for hytte 13 som skal
benyttes for «hyttene ved sjøen». Rådmannen kan ikke se annet enn at det handler om de
omtalte festeeiendommene. Parkeringsplassen er ikke realisert her men lenger nord, på
nabogrunn, der hvor stien til Furuhaugen starter.
Rådmannen konkluderer med at før det kan gis dispensasjon for oppgrusing av stier til
festeiendommene som omsøkt, må de privatrettslige forholdene være avklarte og dokumenterte.
Dispensasjon kan først vurderes når dette er brakt i orden. Tiltaket vil da kunne vurderes videre
opp mot andre forhold som berøres, herunder friluftsliv og naturmangfold m.m.
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Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppgrusing av
eksisterende sti som omsøkt til eiendommene gbnr 214/3/2, 214/3/5 og 214/3/4.
Dette begrunnes med at de privatrettslige forhold er uavklart.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 Saksprotokoll i Utvalg for
næring, plan og miljø - 17.10.2016
Fløttum (SP) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes til det foreligger klarhet i de privatrettslige forholdene i saken.
Alternativt forlag enstemmig vedtatt.
Vedtak
Saken utsettes til det foreligger klarhet i de privatrettslige forholdene i saken.

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

Fra: Ola Aune Hage[ola.aune.hage@midtre-gauldal.kommune.no]
Sendt: 05.07.2017 08:57:17
Til: Even Greis Terjesønn Hansen[evha@midtre-gauldal.kommune.no]
Tittel: Fwd: Melding om tidsfrist for privatrettslige avklaringer.

Mvh Ola Aune Hage
Midtre Gauldal Kommune
72403113

Fra: "Solem Siri" <siri.solem@midtre-gauldal.kommune.no>
Til: "Ola Aune Hage" <ola.aune.hage@midtre-gauldal.kommune.no>
Kopi: "Doeven Hubertina" <hubertina.doeven@midtre-gauldal.kommune.no>
Sendt: 5. juli 2017 08:25:09
Emne: Fwd: Melding om tidsfrist for privatrettslige avklaringer.
Fikk denne i går!
MVH
Siri Solem
Kommuneplanlegger
Midtre Gauldal Kommune
72403122

Fra: "Bodil Reppe" <bodil.reppe@sti-as.no>
Til: sir@mgk.no
Sendt: 4. juli 2017 07:54:20
Emne: VS: Melding om tidsfrist for privatrettslige avklaringer.
Hei
Fikk automatisk svarer fra Hubertina Doeven om at ho hadde ferie og at jeg skulle kontakte deg.
Sender derfor denne mailen til deg.

Bodil Reppe

Fra: Bodil Reppe
Sendt: 4. juli 2017 07:51
Til: 'hubdoe@mgk.no' <hubdoe@mgk.no>
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Emne: Melding om tidsfrist for privatrettslige avklaringer.

Hei
Se vedlegg.
Jeg har hatt møte med adv. Hovstad og Sølvi Koth og Laila Nilsen.
De mener da at det er ingen som har adgang til å gå over stien deres.
Se nederst på vedlegg 2 der det står at de har vegrett fra veg nr. 1 over teigen til gnr. 214, bnr. 3.

Dette til orientering, slik at dere vet at det har vært møte.

Mvh

Bodil Reppe

Fra: scan
Sendt: 4. juli 2017 08:33
Til: Bodil Reppe <bodil.reppe@sti-as.no>
Emne: Message from KM_C258
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Saksframlegg

Arkivnr. 142

Saksnr. 2017/1941-2

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
87/17
28.08.2017
Saksbehandler: Kristine Bye

Dispensasjonsbehandling - etablering av basestasjon - gbnr 254/1 dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel

Dokumenter i saken:
1 I Søknad om dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel basestasjon bredbånd - gbnr 254/1 - Gauldal IKT AS
2 S Dispensasjonsbehandling - etablering av basestasjon - gbnr 254/1 dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel

Gauldal IKT AS

(Vedleggene er markert med fet skrift).
Ingress
Dispensasjonsbehandling for å etablere en basestasjon for bredbånd på eiendommen gbnr 254/1.

Saksopplysninger
Bakgrunn
Gauldal IKT AS v/Geir Moholdt søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å
etablere en basestasjon for bredbånd på eiendommen gbnr 254/1. Søknaden ble mottatt
12.06.2017.
Beliggenhet
Den omsøkte eiendommen ligger ved Aunbakken, sør for Singsås.
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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
Søker skriver at: « Gauldal Energi AS/Gauldal IKT AS skal bygge ut Trådløst Superbredbånd på
Singsås. I den forbindelse er det behov for å etablere en basestasjon på eiendommen gbnr 254/1
i Midtre Gauldal kommune.
Basestasjonen vil bestå av en fundamentert mast, som er inntil 30 meter høy. Hvis det er
nødvendig vil denne barduneres med bardunfester vil den oppta et sirkulært areal med diameter
på ca. 12 meter (114m2). Bardunering skal i så fall utføres slik at det ikke kommer i konflikt med
vei og/eller dyrka mark.
På masten vil det monteres skap for strømforsyning samt et skap for bredbåndskomponenter. I
øvre del av masten monteres bredbåndsantenner.

Figur 2 Situasjonskart over tiltaket. Ønsket tiltak er markert med blå sirkel.

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

Søkers begrunnelse for tiltaket
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har
oppgitt følgende begrunnelse:
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«Plasseringen av basestasjonen er valgt for å gi best mulig dekning til så mange husstander som
mulig. Ønsket plassering ligger i LNF – sone og det søkes herved om dispensasjon fra
plankravene for å kunne realisere bredbåndsutbyggingen».
Høring/nabovarsel
Tiltaket er nabovarslet, men det er ikke kommet inn noen merknader innen tidsfristen.
Det foreligger ingen nabovarsel til grunneier av gbnr 254/1, men Rådmannen ser at det ligger
ved en avtale om disposisjon av grunn til bredbånd infrastruktur på eiendommen gbnr 254/1 som
er signert av grunneierne. Rådmannen vurderer det derfor slik at grunneierne samtykker til
tiltaket.
Saken er ikke sendt på høring.
Forutsetninger som må oppfylles for å kunne gi en 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 dispensasjon må være 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
Tiltaket ligger innenfor LNF – sone 1 som er avsatt til tradisjonelt landbruk og skogbruk.
Tiltaket er dermed i strid med kommuneplanens arealdel.
Rådmannen har vurdert å ikke sende dispensasjonen på høring dels på grunn av at saken haster,
dels på grunn av at tiltaket er lite og kun berører lokale interesser.
Det foreligger videre en avtale om disposisjon av grunn til bredbånd infrastruktur der Gauldal
Energi AS konsernet med tilhørende datterselskap GE har rett til å disponere arealet på
grunneiers eiendom til innplassering av basestasjon for trådløst bredbånd, samt rett til adkomst
til anlegget på eksisterende veier. Det foreligger også rett til å knytte seg til eksisterende
ledningsnett på grunneiers eiendom. Denne avtalen er signert av grunneierne og Gauldal Energi
AS. Rådmannen mener det foreligger et godt grunnlag for privatrettslige avtaler og har ingen
kommentarer til dette.
Rådmannen ser videre at det er en økende etterspørsel etter superbredbånd i kommunen. Stolpen
er også av så lite omfang, og Rådmannen kan derfor ikke se at tiltaket vil skape konsekvenser for
naboene eller området.
Vurdering av prinsippene etter naturmangfoldloven §8-12:
§8 – Kunnskapen anses som god nok i denne saken.
§9 – Føre – var – prinsippet vurderes som god nok i denne saken.
§10 – Økosystemets tilnærming og samlet belastning vurderes til å ikke bli større.
§11 – Kostnadene og miljøforringelsene skal bæres av tiltakshaver.
§12 – Tiltakshaver er ansvarlig for at miljøforsvarlige teknikker nyttes.
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Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune vedtar å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å
etablere en basestasjon med fundamentert mast på inntil 30 meter og bardunfester som opptar et
areal med en diameter på114m2, på eiendommen gbnr 254/1.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at tiltaket er
av så lite omfang at det ikke vil ha vesentlige konsekvenser for naboene eller området.
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Saksframlegg

Arkivnr. 142

Saksnr. 2017/1959-2

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
88/17
28.08.2017
Saksbehandler: Kristine Bye

Dispensasjonsbehandling - etablering av basestasjon - gbnr 117/1 dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

Dokumenter i saken:
1 I Søknad om dispensasjon fra kommunens arealdel i LNF sone gbnr 117/1 - Gauldal IKT AS
2 S Dispensasjonsbehandling - etablering av basestasjon - gbnr 117/1 dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

Gauldal IKT AS

(Vedleggene er markert med fet skrift).

Ingress
Dispensasjonsbehandling for å etablere en basestasjon for bredbånd på eiendommen gbnr 117/1.

Saksopplysninger
Bakgrunn
Gauldal IKT AS v/Geir Moholdt søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å
etablere en basestasjon for bredbånd på eiendommen gbnr 117/1. Søknaden ble mottatt
01.06.2017.
Beliggenhet
Den omsøkte eiendommen ligger på Holtøyen, sør- øst for Soknedal 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
Søker skriver at: «Gauldal Energi AS/Gauldal IKT AS skal bygge ut Trådløst Superbredbånd i
sørbygda, Soknedal. I den forbindelse er det behov for å etablere en basestasjon på eiendommen
gbnr 117/1i Midtre Gauldal kommune.
Basestasjonen vil bestå av en fundamentert mast, som er inntil 30 meter høy. Hvis nødvendig vil
denne barduneres og med bardunfester vil den oppta et sirkulært areal med diameter på ca. 12
meter (114m2). Bardunering skal i så fall utføres slik at det ikke kommer i konflikt med vei
og/eller dyrka mark.
På masten vil det monteres skap for strømforsyning samt et skap for bredbåndskomponenter. I
øvre del av masten monteres bredbåndsantenner».

Figur 2 Situasjonskart over tiltaket. Ønsket tiltak er markert med blå sirkel.

Planavklaring
Det omsøkte tiltaket ligger innenfor kommuneplanens arealdel vedtatt 30.04.2010, med følgende
bestemmelser:
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Søkers begrunnelse for tiltaket
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har
oppgitt følgende begrunnelse:
«Plasseringen av basestasjonen er valgt for å gi best mulig dekning til så mange husstander som
mulig. Ønsket plassering ligger i LNF – sone og det søkes herved om dispensasjon fra
plankravene for å kunne realisere bredbåndsutbyggingen».
Høring/nabovarsel
Tiltaket er nabovarslet, men det er ikke kommet inn noen merknader innen tidsfristen.
Det foreligger ingen nabovarsel til grunneier av gbnr 117/1, men Rådmannen ser at det ligger
ved en avtale om disposisjon av grunn til bredbånd infrastruktur på eiendommen gbnr 117/1 som
er signert av grunneieren. Rådmannen vurderer det derfor slik at grunneier samtykker tiltaket.
Saken er ikke sendt på høring.
Forutsetninger som må oppfylles for å kunne gi en 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 dispensasjon må være 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
Tiltaket ligger innenfor LNF – sone 1 som er avsatt til tradisjonelt landbruk og skogbruk.
Tiltaket er dermed i strid med kommuneplanens arealdel.
Rådmannen har vurdert å ikke sende dispensasjonen på høring dels på grunn av at saken haster,
dels på grunn av at tiltaket er lite og kun berører lokale interesser.
Det foreligger videre en avtale om disposisjon av grunn til bredbånd infrastruktur der Gauldal
Energi AS konsernet med tilhørende datterselskap GE har rett til å disponere arealet på
grunneiers eiendom til innplassering av basestasjon for trådløst bredbånd, samt rett til adkomst
til anlegget på eksisterende veier. Det foreligger også rett til å knytte seg til eksisterende
ledningsnett på grunneiers eiendom. Denne avtalen er signert av grunneierne og Gauldal Energi
AS. Rådmannen mener det foreligger et godt grunnlag for privatrettslige avtaler og har ingen
kommentarer til dette.
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Rådmannen ser videre at det er en økende etterspørsel etter superbredbånd i kommunen. Stolpen
er også av så lite omfang, og Rådmannen kan derfor ikke se at tiltaket vil skape konsekvenser for
naboene eller 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 fra kommuneplanens arealdel for å
etablere en basestasjon med fundamentert mast på inntil 30 meter og bardunfester som opptar et
areal med en diameter på 114m2, på eiendommen gbnr 117/1.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at tiltaket er
av så lite omfang at det ikke vil ha vesentlige konsekvenser for naboene eller området.
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Gauldal IKT AS
Kjørkvollveien 1
7290 STØREN

1. juni 2017

Midtre Gauldal kommune
Rørosveien 11
7290 STØREN
Att: Lisbeth Joramo
Deres ref.: 2017/1634-2

Søknad om dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel i LNF-sone
Viser til vår byggesøknad av 16.5.2017 om etablering av basestasjon for Trådløst Superbredbånd på
eiendommen 117/1 i Midtre Gauldal kommune.
Plasseringen av basestasjonen er valgt for å gi best mulig dekning til så mange husstander som mulig.
Ønsket plassering ligger i LNF-sone og det søkes herved om dispensasjon fra plankravene for å kunne
realisere bredbåndsutbyggingen.

Med vennlig hilsen,

Geir Moholdt
Daglig leder
Gauldal IKT AS

Foretaksregisteret
NO 986 221 964 MVA

s1(1)
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Saksframlegg

Arkivnr. L12

Saksnr. 2017/1366-12

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
89/17
28.08.2017
Saksbehandler: Kristine Bye

Dispensasjonsbehandling - Oppføring av enebolig og vei - gbnr 166/1 Dispensasjon fra reguleringsplan Litlåsen hytteområde

Dokumenter i saken:
1
I
Søknad om dispensasjon fra
reguleringsplan for Litjåsen hyttefelt for opprøring av enebolig - gbnr 166/1 Per Erik Sørløkken
2
U Etterlyser informasjon
3
U Høringsbrev - boligtomt og vei - gbnr
166/1 - Dispensasjon fra reguleringsplan
for Litlåsen hyttefelt
4
N Høringsbrev - Etablering av boligtomt og
vei - gbnr 166/1 - Dispensasjon fra
reguleringsplan for Litlåsen hytteområde
5
I
Uttalelse til høringsbrev - Dispensasjon
fra reguleringsplan for Litlåsen - Midtre
Gauldal kommune
6
N Uttalelse skogbruk og vilt - Søknad om
dispensasjon fra reguleringsplan for
Litjåsen hyttefelt - for opprøring av
enebolig - gbnr 166/1 - Per Erik
Sørløkken
7
I
Kommentarer - Søknad om omregulering
av en tomt fra fritidsformål til boligformål
samt etablering av vei til tomta - gbnr
166/1
8
N Landbruksfaglig uttalelse til etablering av
boligtomt og vei - gbnr 166/1 Dispensasjon fra reguleringsplan for
Litlåsen hytteområde
9
I
Søknad om avkjørsel til bolig - fv.631 -
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Morten Sørløkken og Tove Endalsvoll

Morten Sørløkken
FYLKESMANNEN I SØRTRØNDELAG m.fl.
Kai Børge Amdal m.fl.
Mattilsynet
Kristine Bye

Norges vassdrags- og energidirektorat

Kristine Bye

Statens vegvesen - Region midt

10

I

11

I

12

S

13

I

gbnr 166/1
Uttalelse - Søknad om dispensasjon fra
Sametinget
reguleringsplan for Litjåsen hyttefelt - for
oppføring av enebolig - gbnr 166/1 - Per
Erik Sørløkken
Uttalelse - dispensasjon fra
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
reguleringsplan - etablering av boligtomt
og vei - Litlåsen - gbnr 166/1
Dispensasjonsbehandling - Oppføring av
enebolig og vei - gbnr 166/1 Dispensasjon fra reguleringsplan Litlåsen
hytteområde
Tilleggsopplysning - Størrelse på tomt Morten Sørløkken

(Vedleggene er markert med fet skrift).
Ingress
Dispensasjonsbehandling for å omregulere en fritidstomt til boligtomt og etablere en vei opp til
denne tomten på eiendommen gbnr 166/1.

Saksopplysninger
Bakgrunn
Morten Sørløkken og Tove Endalsvoll søker om dispensasjon for å omregulere en tomt fra
fritidstomt til boligtomt og etablere en vei opp til denne tomten på eiendommen gbnr 166/1.
Søknaden ble mottatt 02.05.2017.
Beliggenhet
Den omsøkte eiendommen ligger på Sørløkkja, nord for Enodden.

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

Dagens situasjon/beskrivelse av tiltaket
Tiltakshaverne beskriver at: ‘’ På tomt nr.4 har vi planlagt å bygge oss en ny enebolig sommeren
2017. Området eies av Per Erik Sørløkken, bror til Morten.
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Tomta er nå regulert som fritidstomt men er under omregulering til boligtomt. Sluttvedtaket på
omreguleringen blir ikke før utpå høsten 2017, noe som forsinker byggeprosessen vår. Vi har
planlagt å bli ferdig med huset utvendig før vinteren og er derfor avhengig av oppstart i
sommer.’’
I tillegg kommer det fram ut fra situasjonskart og telefonsamtale med tiltakshaver at det også
ønskes å bygge en vei opp til denne boligtomten. Dette skal være en avstikker fra eksisterende
vei som går inn til fritidsboligen nedenfor (gbnr 166/16).
Videre er reguleringsplan for Litjåsen hyttefelt under omregulering. Denne planen har kun vært
varslet oppstart med en frist til 15.03.2017.

Figur 2 Situasjonskart over tiltaket.

Videre viser Rådmannen til vedlagt situasjonskart merket D-3. Tomten var også tenkt flyttet til
pil nr. 2. Dette har tiltakshaver gått bort ifra og tomten blir på opprinnelig plassering.
I samtale i ettertid opplyses det om at boligtomten skal ha et areal på 1,6 mål.
Planavklaring
Det omsøkte tiltaket ligger innenfor reguleringsplan Litlåsen hytteområde, med følgende
bestemmelser:
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Figur 3 Gjeldende plan for Litlåsen hytteområde

Figur 4 Planforslag for den nye reguleringsplanen for Litlåsen
hytteområde.

Søkers begrunnelse for tiltaket
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har
oppgitt følgende begrunnelse:
‘’Årsaken til at vi ønsker å bygge på dette stedet, er at jeg, Morten, er oppvokst på Sørløkken
gård, like i nærheten av tomta. Her bidrar jeg i det som trengs i forhold til gårdsdrifta. I tillegg
jobber jeg som tømrer med eget snekkerfirma og mye oppdrag i nærområdet. Tove er også født
og oppvokst i Budalen og har nettopp flyttet tilbake til Budalen etter endt utdanning. Med jobb
som kommunefysioterapeut i Midtre Gauldal kommune er iveren stor etter å kunne fortsette å bo
i hjembygda.’’
Høring/nabovarsel
Søknad om dispensasjon ble sendt på høring med frist 13.06.2017. Følgende har svart innen
tidsfristen:
Lokal landbruksmyndighet
Søknaden gjelder dispensasjon til omgjøring av reguleringsplan fra fritidstomt til boligtomt, samt
tillatelse til å etablere veg fram til boligtomten.
Reguleringsplanen for Litjåsen hytteområde ligger innenfor sone 4 på kommuneplanens arealdel.
Det er positivt at det etableres ny bosetting i kommunen.
Landbruk har ingen merknader til endringen av reguleringsplanen.
Lokal skogbruksmyndighet
Søknaden gjelder endring av allerede godkjent hyttetomt til boligtomt.
Ingen merknad.
Fylkesmannen i Sør – Trøndelag
Fylkesmannen har hatt varsel om oppstart på høring og gitt en forhåndsuttalelse.
Fylkesmannen påpeker at området er regulert og har derfor åpnet for utbygging, men at området
i utgangspunktet er planlagt for hyttebebyggelse.
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Bolig-areal- og transportplanlegging: Målet med de statlige planretningslinjer for samordnet
bolig-areal og transportplanlegging er at: «utbyggingsmønster og stansportsystem skal fremme
utviklingen av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for
klima- og miljøvennlige transportformer.» og at «planlegging av arealbruk og transportsystem
skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse…». For å legge til rette for å oppnå
dette må det legges vekt på høy arealutnyttelse og fortetting i by og tettstedsområder og rundt
kollektivknutepunkter.
Slik det legges opp til i de nye retningslinjene er det viktig å se utbyggingen av nye boliger i
sammenheng med behovet for infrastruktur. Det omsøkte tiltaket ligger i et område avsatt til
utbygging av fritidsboliger, men det ligger langt unna offentlig servicefunksjoner og det finnes
ikke gang- og sykkelvei her. En oppføring av bolig i dette området vil derfor være uheldig i
forhold til SPR for samordnet bolig- areal- og transportplanlegging. En bolig vil også ha større
samfunnsøkonomiske konsekvenser for kommunen enn en fritidsbolig.
Generelt: Ved etablering av nye boliger er det viktig at de framtidige beboerne får god bokvalitet
og helsefremmende livsbetingelser. Dette kan ikke vurderes fullt ut fra beskrivelsen som er gitt i
saken. Kommunen må derfor selv gjøre vurderingen. Faktorer å legge vekt på kan være tilgangen
til sosiale møteplasser og anlegg for idrettsaktiviteter, samt om det er mulig på en trafikksikker
måte å komme seg til disse også for myke trafikanter. Det er også viktig å vurdere skoleveien og
mulighetene for barns lek og aktivitet i området.
Fylkesmannen viser til det ovenfornevnte og har utover dette ingen merknader til tiltaket.
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 fra de interesser de skal ivareta ikke har merknader til omsøkte omdisponering fra
fritidseiendom til boligeiendom.
Fylkeskommunen minner om den generelle aktsomhetsplikten etter §8 i kulturminneloven.
Dersom en under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet
kulturminne), må en stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen.
NVE
Ingen merknad.
Mattilsynet
Det omsøkte tiltaket berører ikke tilsigsområdet/kilde til registrerte vannforsyningssystemer eller
enkeltvannforsyning.
Ved etablering av fast bosetting vil det stilles større krav og sikkerhet til drikkevann og
vannforsyning. Mattilsynet viser i den forbindelse til drikkevannsforskriften § 26.
Planområdet er ut fra beskrivelsen Mattilsynet mottok i mars 2017 tenkt felles vannforsyning.
Det samsvarer med målsettingene i Nasjonale mål for vann og helse, bokstav c). Der er det
ønskelig ved etablering av nye områder for bolig- og fritidsbebyggelse at disse kobles til
eksisterende vannforsyningssystemer i nærheten. Alternativt kan nytt fellesanlegg etableres.
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Det er også ønskelig med mest mulig felles avløpsløsning. Her går det fram at den enkelte hytte
har egen avløpsløsning. Mattilsynet minner da om bokstav d) i Nasjonale mål for vann og helse:
« separate avløpsanlegg skal være tilpasset resipientens kapasitet og fungere godt». I samme
punkt står det at forurensningsmyndigheten skal sørge for at helsemyndighetene involveres når
søknad om utslipp mottas.
Konklusjon: Ved eventuell tillatelse til omregulering fra fritidstomt til boligtomt må det sikres
tilfredsstillende vannforsyning til boligen.
Mattilsynet viser for øvrig til «UTTALELSE TIL MELDING OM OPPSTART AV
REGULERINGSPLANARBEID – DETALJPLAN FOR LITLÅSEN HYTTEFELT I MIDTRE
GAULDAL KOMMUNE» datert 8.3.17, vår ref. 2017/35240.
Det må sikres at avløp fra eiendommen, og eventuell annen aktivitet, etableres på en slik måte at
det ikke kan forurense drikkevannet.
Ut over dette har ikke Mattilsynet andre innspill til dispensasjonssøknaden.
Sametinget
Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og annet kan vi ikke se at det er fare for at det
omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda, samiske kulturminner. Sametinget har
derfor ingen spesielle merknader til dispensasjonssøknaden.
Skulle det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre spor som tyder på
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og fylkeskommunen
omgående, jf. lov 9.juni 1978 nr.50 om kulturminner (kml). §8 annet ledd.
Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda 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.
Morten Sørløkken har selv sendt inn søknad om avkjørsel til bolig til Statens vegvesen.
Viser til søknad datert 18.04.2017.
Eiendommen omfattes av reguleringsplan «Litjåsen». Før vi behandler søknad om utvidet bruk
av avkjørsel er det derfor nødvendig at kommunen godkjenner omregulering av eiendommen. Vi
har i forbindelse med omreguleringen av eiendommen svart på varsel om oppstart av
omreguleringen av reguleringsplanen.
I vårt brev datert 15.03.17 skrev vi følgende: « I oversendelsen er det beskrevet at det er ønske
om å erstatte en hyttetomt med en boligtomt. Vi mener det er samfunnsøkonomisk og
miljømessig ulønnsomt å tilrettelegge for spredt boligbygging, da den valgte transportmåten i all
hovedsak vil bli bil. En ny boligtomt her vil i tillegg 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 er vanskelig å få til, og myke trafikanter blir
som regel skadelindrende ved sammenstøt. For at Vegvesenet skal kunne godta etablering
innenfor planområdet, må det tilrettelegges for trafikksikker skoleveg».
Vi kan imidlertid gi en forhåndsuttalelse til utvidet bruk av avkjørselen. Den eksisterende
avkjørselen til hyttefeltet er i dag plassert i en sving. I henhold til våre normaler skal siktlinjen i
avkjørsler på denne typen veg være minimum 100 meter i hver kjøreretning. Vegvesenet har
vurdert det til at kravet om tilfredsstillende sikt i begge kjøreretninger vil være vanskelig å
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imøtekomme ved denne plasseringen. For å ivareta god trafikksikkerhet er det nødvendig at
avkjørselen får en annen plassering. Vedlagt følger «MAL: KRAV TIL UTFORMING AV
AVKJRØSEL uten gs-veg» som viser hvordan dette skal utformes og hvilke krav som settes til
utforming av ny avkjørsel.

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
Å etablere boligtomter i område avsatt til fritidsbebyggelse er noe Rådmannen i utgangspunktet
er negativ til.
Rådmannen viser videre til Fylkesmannens uttalelse knyttet til bolig-areal- og
transportplanlegging (SPR). Feltet er i dag avsatt til fritidsformål med et omkringliggende
område avsatt til LNF sone 4, som tillater spredt bebyggelse(Tillatt med 10 hytter og 10 boliger).
Likevel er det uheldig at det ikke eksisterer noen tilrettelegging for de myke trafikantene i
området, og at det dermed tilrettelegges for biltransport. En slik vurdering kommer ikke fram
gjennom en dispensasjonsbehandling, men vil først bli vurdert i reguleringsarbeidet.
Ny reguleringsplan for Litlåsen hyttefelt er nå under utarbeidelse. Rådmannen er ikke bekvem
med det dispenseres før reguleringsplanen er vedtatt, da det fortsatt er usikre momenter på
hvordan planen vil bli.
Det opplyses om at ønsket boligtomt er på 1,6 mål. Dette er en relativ stor tomt. Hverken den
gamle eller den nye reguleringsplanen oppgir hvor store tomtene er. Rådmannen mener tomtens
størrelse burde vært avklart i reguleringsplanen før det gis dispensasjon.
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Videre ligger avkjørselen til hyttefeltet i en sving. Statens vegvesen har kommentert at siktlinjen
i avkjørsler på denne typen veg skal være minimum 100 meter i hver kjøreretning. Vegvesenet
har vurdert det til at kravet om tilfredsstillende sikt i begge kjøreretninger vil være vanskelig å
imøtekomme ved plasseringen som er vist i planen. For å ivareta god trafikksikkerhet er det
nødvendig at avkjørselen får en annen plassering. Dette er også elementer som på nåværende
tidspunkt ikke er avklart. Ny plassering vil føre til endringer for den omsøkte veien inn til den
ønskede boligtomten, samt at det nye plankartet må endres.
Rådmannen kan heller ikke se at det foreligger noen vegrett til eiendommen. Det må sikres
sikker atkomst til boligtomten før denne kan realiseres.
Vannforsyningen til tomten er videre ikke beskrevet i dispensasjonssøknaden, men ut fra
planforslaget er det tenkt fellesløsning. Dette vurderer Rådmannen som positivt, og er et forhold
som blir vurdert nærmere i reguleringsplanen. Likevel bør det foreligge sikker dokumentasjon på
at dette er ordnet før det gis dispensasjon. På nåværende tidspunkt er dette ikke sendt inn.
Ut fra en samlet vurdering mener Rådmannen at det fortsatt foreligger usikre momenter som vil
bli avklart i forbindelse med reguleringsplanen, og anbefaler at dispensasjonssøknaden avslås.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår dispensasjon fra reguleringsplan Litlåsen hytteområde for å
omregulere en fritidstomt til boligtomt på 1,6 mål, og etablere en vei opp til denne tomten på
eiendommen gbnr 166/1
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at det
foreligger mange usikre momenter som først vil bli avklart gjennom reguleringsplanen.
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Fra: morten sørløkken[morten_sorlokken@hotmail.com]
Sendt: 18.07.2017 12:52:20
Til: Kristine Bye[krbye@midtre-gauldal.kommune.no]
Tittel: Re: Disp boligtomt

Hei. Tomta er 1.6 mål.
Morten
Få Outlook for Android
From: Kristine Bye <krbye@midtre‐gauldal.kommune.no>
Sent: Thursday, July 13, 2017 1:02:41 PM
To: morten_sorlokken@hotmail.com
Subject: Disp boligtomt
Hei!
Har startet å se på dispensasjonssøknaden din, og jeg har et spørsmål knyttet til dette. Hvor stor skal boligtomten være?
Dette framkommer ikke hverken i dispensasjonen eller i reguleringsplanen.
Mvh
Kristine Bye
Rådgiver
Midtre Gauldal Kommune
72403130
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Arkivnr. L12

Saksnr. 2016/3658-12

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
90/17
28.08.2017
Saksbehandler: Kristine Bye

16482016018_Rp_Hovsmoen Stadion_1gangsbehandling_Høring

Dokumenter i saken:
1
I
Oppstartsmøte - Reguleringsplan for Hovsmoen
Stadion - Sokna IL
2
U Revidert oppstartsmøte 23.11.16
3
I
Melding om oppstart reguleringsplan for Hovsmoen
stadion
4
U Uttalelse fra folkehelsekoordinator i Midtre Gauldal
kommune i forbindelse med oppstart av
reguleringsplan for Hovsmoen stadion
5
I
Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplan Hovsmoen stadion - Midtre Gauldal - 134/9 - 2 mfl
6
I
Planavgrensning - Hovsmoen stadion
7
I
Sosi-kontroll - Havsmoen stadion
8
I
Vedr igangsatt regulering for Hovsmoen stadion 134/9 og 134/2 i Midtre Gauldal kommune
9
I
Reguleringsplan - Hovsmoen Stadion, GID 2/9
m.fl.
10 U Bekreftelse på mottatt reguleringsplanforslag Hovsmoen Stadion
11 I
Sosi - filer
12 S 16482016018_Rp_Hovsmoen
Stadion_1gangsbehandling_Høring
13 I
Ettersendelse av merknadene_ Reguleringsplan
Hovsmoen Stadion

(Vedleggene er markert med fet skrift).
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IKON Arkitekt og Ingeniør AS
IKON
IKON arkitekt og ingeniør AS
IKON Arkitekt & Ingeniør AS
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Ikon
Norconsult
Sør-Trøndelag fylkeskommune
IKON arkitekt ingeniør AS
IKON Arkitekt ingeniør
Ikon Arkitekt Ingeniør
IKON arkitekt og ingeniør AS

Ingress
Behandling av reguleringsplan for Hovsmoen Stadion for høring og offentlig ettersyn.

Saksopplysninger
IKON Arkitekter og Ingeniører har oversendt reguleringsplan for Hovsmoen Stadion den
07.06.2016. Oversendelsen inneholder følgende dokumenter:






Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse
ROS – sjekkliste
Utomhusplan

Bakgrunn for planarbeidet
Planprosessen så langt
Dispensasjonsbehandling som ble behandlet i NPM – utvalget den 19.09.2016, der søknaden ble
avslått.
Oppstartsmøte ble avholdt mellom konsulent, tiltakshaver og representanter fra kommunen den
23.11.2016
Melding om oppstart ble kunngjort i Trønderbladet 10.12.2016. Frist for uttalelse ble satt til
06.01.2017.
Planlagt tiltak
Sokna Idrettslag har siden 50-årene drevet med ulike aktiviteter og hatt tilhold ved klubbens
eksisterende idrettsanlegg på Havsmoen i Midtre Gauldal kommune.
Idrettsanlegget på Hovsmoen fremstår i dag som nedslitt, samtidig som det mangler kapasitet. I
tillegg er bruken begrenset til noen måneder i sommerhalvåret på grunn av vær- og klimaforhold.
Det er i bakgrunn av dette satt i gang et arbeid med detaljregulering av stadionanlegget hvor
målsettingen er å få oppgradert anlegget med kunstgressdekke på utvendig spilleflate, samt
oppføring av en innendørs arena tilrettelagt for ulike typer fysiske aktiviteter.
Planområde
Området ligger nord for Soknedal sentrum i Midtre Gauldal kommune. Hovsmoen ligger i et
dalføre, og har et visuelt preg av omkringliggende åskammer. Stadion ligger på et flatt platå
mellom et skogkledd høydedrag i sørøst og en skrent ned mot E6 i nordvest.
Feltet skal inneholde:
 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse
 Offentlig eller privat tjenesteyting
 Idrettsanlegg
 Energianlegg
 Kjøreveg
 Fortau
 Gang- og sykkelveg
 Annen veggrunn – grøntareal
 Parkeringsplasser
 Landbruksområder (LNF – sone)
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Planforutsetninger
Planområdet omfattes av kommuneplanens arealdel vedtatt i kommunestyret 26.04.2010.
Tiltaksets planavgrensning vil inkludere nord- og sørgående vegstrekning, fra planlagt ny E6 i
nord til Soknedal skole i sør. Området ligger i dag i LNF – område.

Figur 1 Oversiktskart over planområdet.

Medvirkning og merknader til planoppstart
Oppsummering og vurdering av innspill er presentert i planbeskrivelsen.
Regulanten har ved oppstartsvarselet innhentet følgende kommentarer/merknader:
Gauldal nett skriver at det per i dag kun er lavspent som forsyner dagens anlegg med elektrisitet.
Gauldal Nett anslår at det nye anlegget vil kunne kreve større kapasitet og mer installert effekt.
Det må derfor påregnes at det må legges en høyspentkabel for Soknedal skole og oppsettes en
nettstasjon i nærheten av planområdet.
Gauldal Nett AS påpeker at det, så langt som mulig, bør tilrettelegges for felleskjøring for VAog EL- nett, da VA skal hentes fra skoleområdet.
Gauldal Nett håper på å bli holdt løpende orientert under den videre saksgangen og stiller seg
disponibel dersom det skulle oppstå noen uklarheter eller om det skulle være noen spørsmål
vedrørende EL.
Midtre Gauldal kommune – Barnas representant ( av folkegelsekoordinator) ber om at naboer og
rettighetshaveres innspill blir redegjort for i tillegg til ROS – analysen.
Bygging av idrettshall bidrar til å oppfylle kommunens målsettinger i forhold til folkehelse, på
en svært god måte. En idrettshall trekkes frem som et godt bidrag for å bekjempe innaktivitet
blant kommunens barn og unge.
I tillegg til å være et positivt tiltak for barn og unge i nærområdet, vil også resten av kommunen
kunne nyte godt av plantiltaket da presset på Størenhallen vil bli mindre samtidig som
Hovsmoen Stadion vil gi muligheter for flere idrettsmesterskap i kommunen. Tiltaket ansees
også til å ha betydning for idrettslag i regionen «Trøndelag sør for Trondheim».
Barnas representant ser kun positivt på planen om idrettshall på Hovsmoen, og ber om å få
komme med ytterligere tilføyinger når høringsperioden er over og andre innspill foreligger.
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Nabo Hanne Mari Storrø og Knut Korkann (gbnr 134/3) skriver at det er gitt feil opplysninger i
oppstartsmelding om at planområdet ved revisjon av KPA ble omgjort til LNF – formål, da
området aldri har vært regulert og derfor sannsynlig vist som LNF – område i alle tidligere
planer.
De er positive til at det blir gjennomført en reguleringsplan for plantiltaket, men er kritiske til at
det ikke legges opp til en vurdering av annen lokalisering av flerbrukshallen og understreker at
en lokalisering av et slikt anlegg burde være gjennomført i overordnet plan. Anlegget bør ideelt
sett plasseres nær sentrumsfunksjoner som butikker, bensinstasjoner og spisesteder. En
sentrumsnær plassering vil kunne styrke Soknedal sentrum og det forretningsmessige grunnlaget
for anlegget, samtidig som det vil føre til mindre lokaltrafikk til og fra anlegget.
Videre er de uenige i vurderingen av at planen ikke bør konsekvensutredes, da
idrettsvirksomheten i planområdet ikke tidligere har vært behandlet etter plan- og bygningsloven.
I tillegg representerer etableringen av flerbrukshallen en vesentlig endring i arealbruken med
betydelige virkninger for omgivelsene, blant annet å generere mye trafikk i området.
Flerbrukshallens størrelse sammen med planlagt kunstgressbane trekkes også frem som en
utfordring, da det med tiltaket vil gjøre det veldig trangt på eiendommen. I tillegg er
flerbrukshallens lokalisering tenkt helt inntil eiendomsgrensen. Dette er i strid med pbl. §29-4,
endre ledd som setter krav om at byggverk ikke kan plasseres nærmere eiendomsgrense enn
halvparten av byggehøyde og ikke nærmere enn 4m. Storrø og Korkann bemerker at det virker
som om tiltakshaver har lagt til grunn at det skal ordne seg med erverv av tilleggsareal selv om
det er i strid med jordvernshensyn. De mener videre at flerbrukshallens lokalisering bør være slik
at den ikke medfører ulemper som skygge, takras og andre ulemper under og etter bygging, for
naboeiendommen.
Det understrekes videre at tema som jordvern, landbruk, trygg skolevei og kulturminner bør
avklares gjennom planprosessen og påpeker at tilgjengeligheten for utrykningskjøretøy vil bli
viktig da økt trafikk og intensitet som følge av store arrangement. Selv om vegstrekningen
dimensjoneres til 30 km/t, tror Storrø og Korkann at hastigheten i praksis vil være langt større,
og dermed utfordre sikkerheten for myke trafikanter. Det settes også spørsmål ved manglende
vurdering til behov for gang- og sykkelveg for myke trafikanter.
Fylkesmannen i Sør – Trøndelag skriver at planområdet er omkranset av fulldyrka mark og
Fylkesmannen legger derfor til grunn at areal til idrettsformål ikke utvides til å berøre
tilgrensende jordressurser. Videre bemerker Fylkesmannen at store deler av arealet på østsiden
av vegen tiltenkt parkering er registrert som dyrkbar jord, og påpeker at det er uheldig med en
utbygging som reduserer det totale ressursgrunnlaget. Et inngrep i forbindelse med parkering bør
derfor begrenset til et minimum og fortrinnsvis søkes lagt til areal som ikke er dyrkbart.
Utbedring av vegen vil føre til omdisponering av dyrkamark. Fylkesmannen forutsetter at
jordvern er premissbærende i planleggingen og at det søkes løsninger som vil føre til minst mulig
omdisponering av dyrka mark. I det videre planarbeidet må det fremgå hvor mye dyrkamark som
foreslås omdisponert, både permanent og eventuelt midlertidig.
Fylkesmannen viser videre til T-1442, Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging,
og ber om at det tas hensyn til støysituasjonen i området ved opparbeiding av gang- og
sykkelveg slik at tiltaket ikke medfører støyulemper for tilgrensende beboere. Planbeskrivelsen
må derfor vurdere alle terrengbearbeidelser og hvorvidt disse gjør at eksisterende bebyggelse blir
mer støyutsatt, samt vurdere behovet for avbøtende støytiltak.
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Videre skal plantiltaket vurderes etter naturmangfoldloven §§8-12. Vurderingen etter
Naturmangfoldloven skal synliggjøres i planbeskrivelsen. Manglende synliggjøring regnes som
en saksbehandlingsfeil.
Fylkesmannen forutsetter at det gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS – analyse).
Avdekket risiko skal møtes med tiltak som hjemles i planbestemmelsene eller gjøres juridisk
bindende på andre måter.
Til slutt gjøres det oppmerksom på at planuttalelsene er veiledende basert på gitte opplysninger i
oppstartsvarselet og tar derfor forbehold om at det ved offentlig ettersyn kan foreligge nye
momenter som endres Fylkesmannens forutsetninger for vurdering av planforslaget.
Sør – Trøndelag fylkeskommune stiller krav om arkeologisk undersøkelser før de kan gi en
endelig uttalelse til planen. Med grunnlag i de topografiske forholdene på stedet samt nærhet til
kjente kulturminner i området, vurderer fylkeskommunen muligheten til nye funnområder for
automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet til å være stort.
Det ble gjennomført feltarkeologiske registreringer i mai 2017, uten funn av automatisk fredete
kulturminner. Sør – Trøndelag fylkeskommunes uttalelse etter registreringen:
Det er gjennomført arkeologisk registreringer, uten funn av automatisk fredete eller andre
verneverdige kulturminner som planen kommer i konflikt med. Planarbeidet synes heller ikke å
komme i konflikt med allmenne friluftsinteresser.
Fylkeskommunen minner om at prinsippene om universell utforming skal ivaretas i
planleggingen og kravene til de enkelte byggetiltak.
Planens innhold
 Bebyggelse/idrettsanlegg
Det er lagt til rette for etablering av en ny idrettshall på 75 x 75 meter og en ny kunstgressbane
på 95 x 64 meter på Hovsmoen i Soknedal. Både idrettshall og kunstgressbane skal lokaliseres
på eiendommen gbnr 134/9, eid av Sokna IL.
 Energianlegg
Det er avsatt område hvor det tillates oppført el – tekniske anlegg.
 Veger
Hovsmoen Stadion ligger ca. 1,4 km nord for Soknedal Skole, og adkomst til planområdet skal
gå via Kv43 som går fra E6 til skolen. Videre fra skolen vil adkomst gå via gamle kongeveg
(Sv84) som eies/drives av naboeiendommen og Sokna IL.
 Fortau
Fortau skal anlegges med minimumsbredde på 2,5 meter. Det skal etableres forgjengerovergang
mellom fortau fra bussholdeplass/- snuplass og idrettsanlegget.
 Gatetun
Arealet skal opparbeides som vrimleareal for opphold, gående og syklende, og skal være
tilrettelagt for universell utforming. Kjøretøy tillates i forbindelse med utrykning, varelevering
eller hening og levering av personer med bevegelsesvansker å kjøre inn på arealet.
 Gang- og sykkelveg
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Det er regulert inn en gang- og sykkelveg med bredde 3,0 meter langs den kommunale vegen
(Kv43).

 Annen veggrunn – grøntareal
Arealene skal benyttes til opparbeidelse av veggrøfter, og vil i vinterhalvåret fungere som areal
for snøopplag. Arealene skal tilsås, revegeteres eller steinsettes med robuste materialer tilpasset
omgivelsene, og ferdigstilles med veganlegget.
 Parkeringsplasser
Innenfor område f_SPA1 kan det etableres parkeringsanlegg for inntil 3 stk. busser.
Innenfor område f_SPA2 kan det etableres inntil 38 parkeringsplasser.
Innenfor område f_SPA3 kan det etableres inntil 70 parkeringsplasser.
 LNF – områder
Avsatt arealformål tillates benyttet til landbruksvirksomhet. Høyde på vegetasjon som berøres av
frisiktsone til kryss skal ikke overstige 0,5meter.
Hensynssoner:
 Bevaring av kulturmiljø
Da planområdet inneholder ett eller flere kulturminner er det lagt inn en hensynssone knyttet til
bevaring av kulturmiljø. Den naturlige vegetasjonen skal tas vare på mig det er ikke anledning til
å igangsette graving eller andre tiltak som kan skade, ødelegge mm. kulturminne eller deres
verneområde.
Rekkefølgekrav:
 Utbedring av veg og teknisk infrastruktur
Breddeutvidelse av kjøreveg f_SKV4 inkl. opparbeidelse av møteplasser skal ferdigstilles før det
gis brukstillatelse før flerbrukshall/idrettshall på område a_BIA1.
Viser til planforslaget for ytterligere informasjon.

Vurdering
Plankart og planforslag
Plankartet viser i hovedsak område avsatt til idrettsanlegg, offentlig eller privat tjenesteyting,
kjøreveg, fortau, gatetun og gang- og sykkelveg. Plankartet er oversiktlig og lett å lese.
Regulanten har gjennom planforslaget gitt en god beskrivelse og vurdering av hva som ønskes
gjennomført, plangrunnlag, konsekvenser og de eksisterende forhold på området. Det er ikke
skrevet hvor stort det totale planområdet utgjør, og Rådmannen mener dette må nevnes i
planbeskrivelsen.
Risiko og sårbarhetsanalyse
I planforslaget er det gitt en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS – analyse) for naturgitte forhold,
tekniske forhold og sikkerhetsmessige forhold. Rådmannen ser at de fleste kategoriene er i grønn
sone (liten risiko), med unntak av trafikksikkerhet – myke trafikanter (sikkerhetsmessige
forholde) som er markert i gul sone (middels risiko, risikoreduserende tiltak må vurderes).
Videre er det beskrevet forslag på avbøtende tiltak, og Rådmannen mener ROS – analysen er god
og oversiktlig.

168

Videre ser Rådmannen at ROS – analysen er en del av planbeskrivelsen, dette skal være et eget
dokument.
Planbeskrivelse
Bebyggelse
Rådmannen mener det er positivt at det legges opp til en ny idrettshall i Soknedal. Klubben har
vært lokalisert på området siden 50-årene, og det sees som positivt at det nå utarbeides en
reguleringsplan for området.
Midtre Gauldal har et fokus på folkehelse, og et slikt anlegg ansees som et positivt bidrag til
dette.
Idrettsanlegget legges nord for Soknedal sentrum. Naboene på eiendom gbnr 134/3 kommenterer
at: «et slikt anlegg bør legges nært sentrumsfunksjoner som butikker, bensinstasjoner og
spisesteder. Dette vil bidra til å styrke Soknedal sentrum og det forretningsmessige grunnlaget
for anlegget, samtidig som det vil føre til mindre lokaltrafikk til og fra anlegget». Rådmannen er
i utgangspunktet enig i dette, men i dette tilfellet eksisterer det allerede et idrettsanlegg på
området. Videre krever et slikt anlegg stor plass, noe som kan bli vanskelig i Soknedal sentrum.
Rådmannen mener også at idrettsanlegget ligger såpas nært Soknedal sentrum, noe som kan
medføre at Soknedal sentrum blir styrket selv om anlegget ligger litt utenfor sentrumskjernen.
Energi og teknisk infrastruktur.
Gauldal Nett AS mener det må påregnes at det må legges en høyspentkabel fra Soknedal skole
og opprettes en nettstasjon i nærheten av planområdet. Det bør så langt som mulig tilrettelegges
som fellesføring for VA- og EL- nett, da VA skal hentes på skoleområdet. Dette er kort
beskrevet i planforslaget.
Det er videre i plankartet avsatt små områder merket BE der det tillates oppført el-tekniske
anlegg.
Det legges også opp til tilkobling mot det kommunale vann- og spillvannsnettet ved Soknedal
skole. Endelig løsning for VA – anlegg skal detaljprosjekteres og vedlegges byggesøknad for
tiltaket. Rådmannen er uenig i at løsning til VA – anlegget først skal komme i byggesaken.
Rådmannen viser til PBL § 27-1 og mener at sikker VA – løsninger må avklares i
reguleringsplanen.
Kulturminner
Det er registrert flere SEFRAK – bygg (bygninger før 1900) i området. Den planlagte
utviklingen av idrettsanlegget befinner seg ca. 900 meter fra nærmest SEFRAK – bygning, og
vurderes til å ikke komme i konflikt med disse. Dette gjelder også for breddeutvidelsen av gamle
kongeveg.
Regulanten har gjennomført en arkeologisk befaring og arkeologisk feltregistreringer med
fylkesarkeolog og tiltakshaver, og det ble ikke registrert funn av arkeologiske kulturminner
innenfor eller i nærheten av området.
Dersom det oppdages funn av noe av arkeologisk interesse skal arbeidet stanses og Fylkes
varsles. Dette er hjemlet i planbestemmelsene.
Rådmannen mener det er gjennomført en god undersøkelse rundt kulturminner, samt at funn av
kulturminner er hjemlet i bestemmelsene, og har dermed ingen kommentarer til dette.
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Naturforhold
I planbeskrivelsen står det at hverken Miljødirketoratets databaser, naturbase eller
artsdatabanken viser at planområdet kommer i konflikt med direkte berøring av viktige
naturtyper og arter av forvaltningsinteresse. Det planlagte tiltaket vil derfor ikke komme i direkte
konflikt med det biologiske mangfoldet i området.
Jordressurser/landbruk
Flere av merknadene fra oppstartsvarselet er knyttet til jordressursene i området.
Hovsmoen er i dag et viktig jordbruksområde for gårdene ved Soknedal skole. Områdene rundt
planområdet er å betegne som fylldyrka jord. Selve planområdet på gbnr 134/9 er opparbeidet
som idrettsanlegg.
Av hensyn til jordressursene legges det opp til en komprimert utbygging med høy utnyttelse av
eiendommen gbnr 134/9. Deler av eiendommen gbnr 134/2 på sørsiden av kongeveg inkluderes i
planforslaget som snu- og parkeringsarealer. Dette er et areal som ble redusert etter innspillene i
oppstartsvarselet.
Videre vil kongeveg gå langs jordbruksarealer og dyrkbar jord. Vegen skal ha en breddeutvidelse
på 0,5-1,0 meter, men dette skal så langt det gjør seg gjøre unngå å berøre jordbruksarealene.
Rådmannen mener det må hjemles i planbestemmelsene at: en breddeutvidelse av vegen må
gjøres på en mest mulig skånsom måte for å unngå å berøre de omkringliggende
jordbruksarealene.
Fylkesmannen har videre i sin merknad til oppstartsvarselet kommentert at det må framgå hvor
mye dyrkamark som foreslås omdisponert, både permanent og eventuelt midlertidig. Rådmannen
kan ikke se at dette er gjennomført, og mener dette må komme fram under punkt 6.12 i
planbeskrivelsen.
Trafikkforhold
I planforslaget beskrives det at utbyggingen av idrettsanlegget ikke vil resultere i en større
økning av den maksimale trafikkmengden per. time da dette vil inntreffe ved
idrettsarrangementer, lik som dagens situasjon. Trafikkmengden over hele året forventes derimot
å øke, da anlegget skal ha en helårsbruk.
Adkomstvegen mellom E6 og Soknedal skole skal utbedres i forbindelse med reguleringsplan E6
Vindåsaliene – Korporals bru. Gamle kongeveg mellom Soknedal skole og idrettsanlegget skal
breddeutvides og deler av vegen som i dag har uoversiktlig høybekk utbedres.
Rådmannen ser det som positivt at planavgrensningen kobler seg på E6 planen, og at vegen som
helhet utbedres.
Støyforhold
Fylkesmannen viser til T – 1442, Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging og at
dette må tas hensyn til.
I planbeskrivelsen er det lagt inn et støysonekart som er hentet fra GisLink, levert av
Fylkesmannen og fylkeskommunene i Møre og Romsdal, samt Sør – Trøndelag. Vest for
planområdet ligger E6 som er den eneste nærliggende støykilden til planområdet. Planområdet
ligger utenfor støysonen til E6.
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Gang- og sykkelveg
Det er kun innregulert inn gang- og sykkelveg langs område avsatt til offentlig og privat
tjenesteyting. Rådmannen mener i utgangspunktet at slike felt skal tilrettelegge for myke
trafikanter gjennom å regulere inn gang- og sykkelveg. I dette tilfellet er det mye dyrkajord rundt
kjørevegen. Å tilrettelegge for gang- og sykkelveg vil medføre at vegen ytterligere må utvides,
noe som ikke er positivt for dyrkajorda. Videre vises det til at fartsgrensen til kongevegen er lav,
rundt 30km/t. Med en breddeutvidelse av vegen, innregulerte møteplasser og lav fartsgrense,
vurderer Rådmannen at hensynet til de myke trafikantene er imøtekommet.
Universell utforming
Ved universell utforming skal det tilrettelegges for at alle som ønsker det skal ha mulighet til å
delta i idrett eller drive egenorganisert fysisk aktivitet.
Planområdet ligger på et flatt terreng, noe som gir et godt grunnlag for universell utforming.
Videre er det skrevet i planbestemmelsene at gatetun «skal opparbeides som vrimleareal for
opphold, gående og syklende, og skal være tilrettelagt for universell utforming. Kjøretøy tillates i
forbindelse med utrykning, varelevering eller henting og levering av personer med
bevegelsesvansker å kjøre inn på arealet». Rådmannen anser at kravet om universell utforming
som imøtekommet.
SOSI – kontroll
Det er foretatt en SOSI – kontroll av plankartet. Det ble ikke funnet noen feil under kontrollen.
Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer på nåværende tidspunkt.
Endringer
- I planbeskrivelsen må det framgå hvor stort det totale planområdet er.
- ROS – analysen må legges ved som et eget dokument.
- VA – løsninger må avklares i reguleringsplanen.
- At breddeutvidelsen av vegen skal gjøres på en mest mulig skånsom måte for å unngå å
berøre de omkringliggende jordbruksarealene må inn i planbestemmelsene.
- Hvor mye dyrkamark som blir omdisponert av planen må komme fram under punkt 6.12 i
planbeskrivelsen.
-

Grensene må fastsettes før planen sendes til 2.gangsbehandling.

Konklusjon
Planforslaget anbefales lagt ut på høring og offentlig ettersyn med de endringene som er nevnt
ovenfor.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune vedtar reguleringsplan 16482016018 Reguleringsplan Hovsmoen
Stadion sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer i
planforslaget:
-

I planbeskrivelsen må det framgå hvor stort det totale planområdet er.
ROS – analysen må legges ved som et eget dokument.
VA – løsninger må avklares i reguleringsplanen.
At breddeutvidelsen av vegen skal gjøres på en mest mulig skånsom måte for å unngå å
berøre de omkringliggende jordbruksarealene må inn i planbestemmelsene.
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-

Hvor mye dyrkamark som blir omdisponert av planen må komme fram under punkt 6.12 i
planbeskrivelsen.

-

Grensene må fastsettes før planen sendes til 2.gangsbehandling.

Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.
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1.0 Formålet med reguleringen
Sokna Idrettslag ble stiftet i 1932 og har siden 50-årene bedrevet ulike aktiviteter og hatt tilhold ved
klubbens eksisterende idrettsanlegg på Hovsmoen i Midtre Gauldal kommune. Idrettsanlegget består av
to gressbaner tilrettelagt for henholdsvis ellever-fotball samt femmer- og sjuerfotball, og eget klubbhus.
Gjennom sin organisasjon tilbyr Sokna Idrettslag mange ulike aktiviteter for barn og unge innenfor
ballsport, friidrett og vintersport som langrenn og skiskyting. Fotball representerer den største aktiviteten
i idrettslaget.
Idrettsanlegget på Hovsmoen fremstår i dag som nedslitt, samtidig som det mangler kapasitet når det
kommer til spilleflater og garderobeanlegg. I tillegg begrenses bruken til noen måneder i sommerhalvåret
på grunn av vær- og klimaforhold. Det er derfor igangsatt arbeid med detaljregulering av stadionanlegget
hvor målsettingen er å få oppgradert anlegget med kunstgressdekke på utvendig spilleflate, samt
oppføring av en innendørs arena tilrettelagt for ulike typer fysiske aktiviteter for store og små. Et slikt
anlegg vil ikke begrenses av vått vær eller mørk årstid, og sommerens aktivitetsnivå vil kunne
opprettholdes gjennom hele året.

2.0 Planoppstart
Sokna Idrettslag begynte å jobbe med idéen om et nytt stadionanlegg på Hovsmoen i mai 2014.
Tiltaket har tidligere blitt behandlet som dispensasjonssøknad i Midtre Gauldal kommune. Utvalg for
næring, plan og miljø fattet i møte den 19.09.2016 følgende vedtak:
«Midtre Gauldal kommune avslår dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å
bygge ny kunstgressbane på 6080 m² med gesimshøyde på 13,5 m på eiendommen
gbnr. 134/9. Pga. tiltakets størrelse/omfang må utviklingen skje gjennom regulering.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at
tiltaket setter overordnede planer til side, og kan få store konsekvenser for de
omkringliggende områdene.»
Tiltakshaver, Sokna Idrettslag, har i samarbeid med planlegger IKON Arkitekt og Ingeniør AS søkt om
oppstart av reguleringsplan for nytt stadionanlegg på Gnr. 134, Bnr. 2 og 9.

2.1

Tillatelse til planoppstart

Det ble den 23.11.2016 avholdt oppstartsmøte med tiltakshaver, plankonsulent og kommunens
planmyndighet. Plantiltaket ble da utdelt planID: 2016018, og ble samtidig godkjent for planoppstart.
Følgende forutsetninger ble satt for planarbeidet:
-

Inkludere nord- og sørgående vegstrekning
Løse trafikksituasjon innenfor skoleområde for Soknedal Skole og barnehage
Parkeringsløsninger
Inkludere nok areal i oppstartsmelding

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven § 12-3 Detaljregulering og § 12-8 Oppstart av
reguleringsplanarbeid.
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2.2

Melding om igangsatt regulering

Meldingsbrev om planoppstart ble utstedt til planområdets naboer og berørte høringsinstanser, deriblant
kommunens representant i Midtre Gauldal kommune samt Soknedal skole og barnehage, i uke 49.
Planoppstart for Hovsmoen Stadion ble kunngjort i Trønderbladet lørdag 10. desember 2016.
Kunngjøringen med meldingsbrev og tilhørende plankart ble i tillegg gjort tilgjengelig for nedlastning
på IKON sin hjemmeside: www.ikon.as.
Ansvarsoppgaven som Barnas representant for Midtre-Gauldal kommune ble med grunnlag i inhabilitet
videresendt til kommunens folkehelsekoordinator, som skal ivareta funksjonen som barnas representant
i denne reguleringsprosessen.
Frist for merknader ble satt til den 06.01.2017.

2.3

Nabomøte

Den 11.01.2017 ble det holdt et nabomøte på Soknedal skole, for nærmeste naboer og berørte i
planområdet, deriblant Soknedal skole og – barnehage. Av inviterte naboer stilte alle med unntak av eier
av eiendommen GID 134/3. Nabomøtet tok opp tema rundt vegløsningen, trafikksikkerhet, fremtidig
utbygging, parkeringsplass og snuplass for buss.
Nabomøte konkluderte at det videre planarbeidet vil jobbe med muligheten for breddeutvidelse av
eksisterende veg med inntil 1 m, utbedre sikt langs strekningen samt etablere flere møteplasser. Denne
løsningen er det beste for både gårdsdrift og jordbruk. Arealer avsatt til parkering i oppstartsvarselet vil
reduseres og parkering-/snuplass for buss skal prosjekteres.

3.0

Overordnet plansituasjon

Folkehelse er en av seks fokusområder i Midtre Gauldal kommunes samfunnsdel for 2014-2030, og
inngår i én av tre målsetninger for kommunens samfunnsutvikling. Ved å legge til rette for ulike
fritidsaktiviteter, positive helsevalg og en sunn livsstil, ønsker Midtre Gauldal kommune å nå
målsetningen: Folk i Midtre Gauldal trives og er aktive.
Ved å utvikle Hovsmoen Stadion iht. målsettingen for Sokna IL skapes gode muligheter for sosial
aktivitet og idrettsglede på Hovsmoen. Anlegget vil resultere i både økt aktivitet og sosial trivsel blant
kommunens barn og unge, og danner et godt grunnlag for videre aktivitetsglede i voksen alder.
Planforslaget vil derfor bidra til å legge et grunnlag for god folkehelse blant kommunens innbyggere.
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3.1

Kommuneplanens arealdel
Planområdet benyttes i dag til idrettsformål, men er i
gjeldende kommuneplan avsatt til landbruks, natur og
friluftsformål (LNF).

Eksisterende
idrettsanlegg/
Planområde

Bilde 1: Gjeldende kommuneplan 2010 - 2020.
Planområdets lokalisering med eksisterende
idrettsanlegg er markert med rød sirkel. I tillegg
strekker planområdets avgrensning seg videre langs
nord- og særgående vegstrekning frem til
skoleområde i sør og ny E6-plan i nord.

3.2

Gjeldende reguleringsplaner

Etter krav fra Midtre Gauldal kommune vil tiltakets planavgrensning inkludere nord- og sørgående
vegstrekning, fra planlagt ny E6 i nord til Soknedal skole i sør. Plantiltakets avgrensning for Hovsmoen
Stadion vil etter kommunens anmodning også inkludere det trafikale området innenfor skoleområdet, for
avklaring av trafikale forhold i reguleringsplan for Soknedal skole og barnehage.
Plantiltaket vil derfor berøre følgende eksisterende planer:
-

3.3

PlanID:
PlanID:

2012005
2013005

E6 Vindalsliene
Soknedal skole og barnehage

Vurdering av krav om konsekvensutredning (KU) og planprogram

Forslagsstiller har vurdert om reguleringen utløser krav til konsekvensutredning iht. Forskrift om
konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven FOR 2014-12-19-1726. Formålet med
bestemmelsene om konsekvensutredninger (KU) er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i
betraktning, under forberedelser av planer og når det tas stilling til både vilkår til plan og om planen kan
gjennomføres.
Plantiltaket utløser ikke behov for konsekvensutredning iht. forskriftens § 2, da bruk og aktivitet i
planområdet allerede er etablert og har eksistert siden 1950-årene. Plantiltaket utløser heller ikke krav
om konsekvensutredning etter forskriftens §3, Vedlegg I og II ettersom planlagt tiltak ikke er en del av
opplistede tiltak som skal vurderes nærmere.
Midtre Gauldal kommune stiller seg bak forslagsstillers vurderinger om at plantiltaket ikke utløser krav
om KU, jf. oppstartsmøte mellom tiltakshaver og kommune.
Plantiltakets virkninger på nærområdet, samt for samfunn og miljø vil bli ytterligere redegjort og utredet
i kap. 6 Virkninger av planforslag og i ROS-analysen i kap. 7.
5
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4.0

Dagens arealbruk

Innenfor planområdet er det i dag anlagt to gressbaner, parkeringsplass og klubbhus tilhørende Sokna
IL, og eiendommen er i sin helhet utnyttet til idrettsformål. Ca. 1 daa. av naboeiendommen GID 134/2
disponeres også av Sokna IL og benyttes i dag som parkeringsplass.

5.0 Reguleringsplanen
5.1

Generelt

Planen utarbeides som detaljregulering. Adkomsten til stadionanlegget planlegges via Kv43, fra E6 sør
for planområdet.
Feltet vil inneholde:
- Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse
- Offentlig eller privat tjenesteyting
- Idrettsanlegg
- Energianlegg
- Kjøreveg
- Fortau
- Gatetun
- Gang-/sykkelveg
- annen veggrunn – grøntareal
- Parkeringsplasser - genrealisert
- Landbruksformål
Hovsmoen Stadion er lokalisert på Hovsmoen nord for Soknedal Sentrum og sør for Midtre Gauldals
kommunesenter ved Støren.
Avstand til:

5.2

Soknedal barnehage
Soknedal skole, 1-7 kl.
Bussholdeplass
Kommunesenter, Støren
Støren ungdomsskole 8-10 kl.
Gauldal videregående skole

1,4 km
1,4 km
1,3 km
15,4 km
15,5 km
15,5 km

Bebyggelse/Idrettsanlegg

Planforslaget legger til rette for etablering av en ny idrettshall på 75 x 75 m og en ny kunstgressbane på
95 x 64 m på Hovsmoen i Soknedal. Både idrettshall og kunstgressbane skal lokaliseres på tomt GID
134/9, eid av Sokna IL.

5.3

Veger

Hovsmoen Stadion ligger ca. 1,4 km nord for Soknedal Skole, og adkomst til planområdet planlegges
via Kv43 som går fra E6 til skolen. Videre fra skolen vil adkomst gå via gamle kongeveg (Sv84) som
eies/driftes av naboeiendommer og Sokna IL. Vegstrekningen mellom skolen og stadionanlegget har per

6

178

i dag ikke tilfredsstillende standard for å kunne fungere som adkomstveg for et anlegg av planlagt
størrelse, og vegens bredde og vertikalkurvatur må derfor utbedres før stadionanlegget kan tas i bruk.
Kv43 (o_SKV1) er frem til Soknedal Skole regulert iht. vegklasse U-H2 med fartsgrense 60 km/t og total
vegbredde 7,5m. Det er også regulert inn gang- og sykkelveg med bredde 3,0m langs den kommunale
vegen. Kv43 avsluttes nord for Soknedal Skole i kryss med o_SKV3 og f_SKV4.
o_SKV3 er adkomstveg til Soknedal Barnehage og boligtomt gnr. 134, bnr. 20. Vegen reguleres med
kjørebanebredde 4,0m og skulder 0,5m iht. vegklasse A1.
Gamle kongeveg (f_SKV4) reguleres fra Soknedal Skole til Hovsmoen Stadion også med
kjørebanebredde 4,0m og skulder 0,5m iht. vegklasse A1. Dette gir en utvidelse på 0,5 – 1,0m bredde
ift. dagens kjøreveg. I tillegg til breddeutvidelsen er det regulert inn møteplasser langs vegen for å bedre
trafikkavviklingen frem til stadionanlegget.

5.4

Reguleringsformål

Området foreslås regulert til:
Planloven § 12-5:
1. Bebyggelse og anlegg
Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse
Offentlig eller privat tjenesteyting
Idrettsanlegg
Energianlegg
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
- Kjøreveg
- Fortau
- Gatetun
- Gang-/sykkelveg
- Annen veggrunn - grøntareal
- Parkeringsplasser - generalisert
5. Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift
Landbruksformål

Planloven § 12-6:
-

Bevaring kulturmiljø
Frisiktlinje
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6.0 Virkninger av planforslaget
6.1

Overordnede planer

Planforslaget samsvar ikke med overordnet kommuneplan. Se kap. 3.0 Overordnet plansituasjon for
informasjon, og vil derfor medføre en arealbruksendring i gjeldende KPA.

6.2

Landskap

Hovsmoen Stadion ligger lokalisert like nord for Soknedal Sentrum i Midtre Gauldal kommune.
Hovsmoen Stadion ligger på et flatt platå mellom et skogkledd høydedrag i sørøst og en skrent ned mot
E6 i nordvest. Platået strekker seg fra sørvestlig til nordøstlig retning, og gir utmerket solforhold.

Bilde 2: viser en 3D illustrasjon av landskapsbildet rundt planområdet. Utsnittet markert med et hvitt rektangel, viser
lokalisering av Hovsmoen Stadion ved Sokna ILs eksisterende idrettsanlegg.

6.3

Stedets karakter

Hovsmoens karakter betegnes av å være lokalisert i et dalføre, og har et visuelt preg av omkringliggende
åskammer. Soknedal ligger omtrentlig 9 km i luftlinje fra Midtre Gauldal kommunesenter ved Støren,
og er et landbruksområde hovedsakelig bestående av skogs- og jordbrukslandskap. Dalen splittes av
elveløpet Sokna, som har sitt utløp til Gaula ved Støren.

8
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Bebyggelsen ved planområdet består gårder og enkelte eneboliger oppført i tradisjonell stil. I sør ligger
Soknedal kirke og et nyere skole- og barnehageanlegg. Flere av gårdene preges av å være fra perioden
før år 1900. Like sørøst for Hovsmoen Stadion ligger et mindre sagbruk som benyttes til skogsdriften i
området.

6.4

Kulturminner og kulturmiljø

Langs vegstrekningen mellom Idrettsanlegget og Soknedal skole er det på gnr. 135, bnr. 1 lokalisert en
gammel kirkegård like vest for gamle kongeveg. Breddeutvidelsen av gamle kongeveg vil ikke medføre
inngrep i arealene tilhørende kirkegården som i reguleringsplanen er regulert med hensynssone for
bevaring av kulturmiljø.
Det er registrert flere SEFRAK-bygg (bygninger fra før 1900) ved Presthus, Midtstuu, Nordgården og
Sørgården, i tillegg til Sokna kirke som er fredet. Den planlagte utviklingen av idrettsanlegget på
Hovsmoen befinner seg ca. 900 m fra nærmest registrerte SEFRAK-bygning, og vil derfor ikke komme
i konflikt med disse. Breddeutvidelsen av gamle kongeveg vil heller ikke påvirke SEFRAK-bebyggelsen
på de aktuelle eiendommene.
Ellers er det iht. Askeladden, Riksantikvarens databaser, ikke registrert funn av arkeologiske
kulturminner eller andre kulturminner innenfor og i nærheten av planområdet. Plantiltaket vil med
grunnlag i dette ikke komme i konflikt med kulturminneinteresser.
Ved varsling av planoppstart stilte Sør-Trøndelag fylkeskommune krav om arkeologiske undersøkelser,
på bakgrunn av kjente funn i nærliggende områder. Krav om arkeologisk registrering ble særlig
begrunnet av planlagt breddeutvidelse av gamle kongeveg, der eksisterende veg passerer flere potensielle
funnområder for automatisk fredete kulturminner.
Arkeologisk forhåndsbefaring med fylkesarkeolog og tiltakshaver ble gjennomført 16.05.2017 med
påfølgende arkeologisk feltregistrering uten at det ble gjort funn av arkeologisk interesse eller andre
kulturminneinteresser som plantiltak kan komme i konflikt med.
Selv om arkeologisk feltregistrering ikke viser funn av automatisk fredet kulturminner skal det under
opparbeidelse av planområdet vises varsomhet. Dersom det blir oppdaget noe spesielt i grunnen
(automatisk fredet kulturminne) skal arbeidet stanses og fylkeskommunen skal - som rette myndighet varsles jf. kulturminneloven § 8.

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.
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Hverken Miljødirektoratets databaser,
naturbase, eller artsdatabanken viser at
planområdet vil komme i direkte berøring
av viktige naturtyper og arter av
forvaltningsinteresse. Planlagt tiltak vil
derfor ikke komme i direkte konflikt med
det biologiske mangfoldet i området. En
videre vurdering om hvorvidt plantiltaket
berører NML §§ 8-12 vil derfor ikke være
nødvendig.
Bilde 3: Bildet er hentet fra Miljødirektoratets
naturbase og viser funn av viktige naturtyper og
arter, som grenser mot planområdet. Planområdets
lokasjon er markert med blå sirkel. De grå punktene
viser funn av viktige arter med forvaltningsinteresse
mens de grønne områdene viser viktige naturtyper.

6.6

Rekreasjonsinteresser/rekreasjonsbruk

Planområdet benyttes i dag til rekreasjonsbruk i idrettssammenheng der hovedtyngden av arrangerte
aktiviteter i regi av Sokna IL, fortrinnsvis i sommerhalvåret. Ved gjennomføring av planlagt tiltak vil
mulighetene for rekreasjon og aktivitet i området bli tilrettelagt og gjort tilgjengelig gjennom hele
kalenderåret. Særlig vil plantiltaket tilrettelegge for forlengelse av muligheten til bruk av utendørs
fotballbane og aktiviteter i tilknytning til denne banen. Videre vil innendørs arealer sørge for at tilbudet
til idrettsaktiviteter og rekreasjon er lett tilgjengelig for befolkningen i nærområdet gjennom hele året.

6.7

Trafikkforhold

Utbyggingen av idrettsanlegget vil ikke resultere i en større økning av den maksimale trafikkmengden
per. time da dette vil inntreffe ved idrettsarrangementer, likt som for dagens situasjon. Trafikkmengden
over året forventes derimot å vokse da anlegget planlegges for helårsbruk.
Adkomstvegen mellom E6 og Soknedal skole vil utbedres som en del av vegprosjektet E6 Vindalsliene
– Korporals bru, noe som bedrer trafikksikkerheten i området betydelig. Planforslaget legger videre til
rette for at gamle kongeveg mellom Soknedal skole og idrettsanlegget breddeutvides, og vertikalkurvaturen utbedres på deler av strekningen hvor det i dag finnes uoversiktlige høybrekk.
Vegløsning beskrevet i planbeskrivelsens pkt. 5.3 ble diskutert i nabomøte den 11.01.17, og det ble
konkludert med at fremlagt løsning var det beste kompromisset mellom nødvendig standard på
adkomstveg og jordbruksinteressene i området. Det ble foreslått å regulere inn møteplasser på utvalgte
steder, noe som er ivaretatt i planforslaget.
Soknedal skole og barnehage disponerer i dag friarealer i området mellom skolen og idrettsanlegget, noe
som medfører at barn og unge må gå langs vegen for å komme seg til friområdene. Disse områdene
benyttes ikke fritt, og barna ledes langs vegen av lærere og ansatte ved barnehagen til oppsatte timer.
Idrettsanlegget vil primært benyttes på ettermiddag og kveld noe som medfører at trafikkmengden på
dagtid vil være sterkt redusert, og det vurderes derfor til at foreslått breddeutvidelse ivaretar sikkerheten
også for barn og unge. Sikkerheten vil forbedres ift. dagens situasjon som en følge av tiltaket.

6.8

Barns interesser

Barns interesser ivaretas gjennom planprosessen og planløsningen. I Rikspolitiske retningslinjer T-2/08
for barn og unge framgår det at «Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret
10
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mot forurensning, støy og trafikkfare og annen helsefare.» Støy, forurensning, ras, radon og
trafikkløsninger er blant temaene som utredes i planprosessen, hvor barn og unges helse og sikkerhet har
vært i særlig fokus.
De rikspolitiske retningslinjene presenterer også nasjonale mål for barn og unges oppvekstmiljø, hvor en
viktig målsetning er å: «Ivareta det offentlige ansvar for å sikre barn og unge de tilbud og muligheter
som samlet kan gi den enkelte utfordringer og en meningsfylt oppvekst uansett bosted, sosial og kulturell
bakgrunn.»
Idretten er som kjent en samlende og sosial arena for barn og unge, hvor barn og unge samles i
idrettsglede på tvers av bosted, sosial og kulturell bakgrunn. I tillegg vil barn og unge både utfordres og
oppleve mestring og samhold gjennom idretten. Plantiltaket med utvikling av Hovsmoen Stadion vil på
så måte ivareta barn og unges interesser i lokalmiljøet.

6.9

Sosial infrastruktur

Rapport laget av Samfunnsforskning AS, Senter for Idrettsforskning ved NTNU på vegne av Norges
idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komite, viser at nesten alle barn deltar i organisert idrett,
hvorav aldersgruppen 6 – 12 år har flest aktive innen norsk idrett. Barneidretten har vist seg å være et
viktig grunnlag for barn og unges videre idrettsdeltakelse opp gjennom ungdomsårene og inn i
voksenlivet og vil ha helsefremmende virkninger.
Idrettsaktivitet og idrettsglede vil ikke bare fungere som et helsefremmende element. Idretten vil
samtidig styrke et sosialt samvær og gi et samhold på tvers av sosial, kulturell og religiøs bakgrunn.
Hovsmoen Stadion vil i så måte, gjennom sine aktiviteter og som idrettsarena, fungere som en felles
møtearene for både barn, unge og voksne.

6.10 Universell tilgjengelighet
Universell utforming er iht. Veileder V-0511, en strategi for planlegging og utforming av produkter og
omgivelser for å oppnå et inkluderende samfunn med full likestilling og deltakelse for alle. Krav om
universell utforming av idrettsanlegg gjenspeiles i statens overordnede mål og visjonen «idrett og fysisk
aktivitet for alle.» Ved utforming av idrettsanlegg skal det derfor tilrettelegges for at alle som ønsker det
skal ha mulighet til å delta i idrett eller drive egenorganisert fysisk aktivitet.
Planområdet ligger i et flatt terreng og har derfor et godt utgangspunkt for universell utforming. Videre
skal selve stadion/idrettshallen tilpasses og tilrettelegges for universell utforming. Generelt legges krav
i TEK10 til grunn for universell utforming av både idrettshall og utearealer.

6.11 Energibehov – energibruk
I følge Gauldal Nett AS er det pr. i dag kun lavspent som forsyner planområdet og dagens idrettsanlegg.
Da det nye anlegget vil kreve større strømkapasitet vil det være nødvendig å anlegge ny strømtilførsel.
En oppgradering av el-anlegget inn til planområdet vil kreve at det legges en ny høyspentkabel fra
Soknedal skole. I tillegg må det etableres en nettstasjon i nærheten av planområdet. TN-nett med 415 V
forsyning vil iht. Gauldal Nett AS være å foretrekke.

6.12 Jordressurser/landbruk
Hovsmoen er i dag et viktig jordbruksområde for gårdene beliggende ved Soknedal skole.
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Innenfor planområdet er Sokan IL´s eiendom gnr.
134, bnr. 9 opparbeidet som idrettsanlegg, mens
omkringliggende arealer sør, nord og vest for
eiendommen består av fulldyrka jord. Deler av
arealet sørøst for idrettsanlegget består av skog og
myr, men dette arealet er dyrkbart.
Av hensyn til jordressurser legges det opp til en
komprimert utbygging med høy utnyttelse av
eiendommen gnr. 134, bnr. 9. Deler av eiendommen
gnr. 134, bnr. 2 på sørøstsiden av gamle kongeveg
inkluderes i planforslaget som snu- og
parkeringsarealwe men dette arealet er betydelig
redusert i forhold til det som ble skissert i
oppstartsvarsel.

Bilde 4: hentet fra Miljøstatus, Miljødirektoratets kartløsning for nedlastbar miljødata og temasider, og viser planområdets
beliggenhet i forhold til både fylldyrka og dyrkbar jord. Planområdet er vist med rød linje. Oransje felt viser arealer med
fulldyrka jord, mens brunt felt viser områder med dyrkbar jord.

Gamle kongeveg går frem til idrettsanlegget langs jordbruksarealer og dyrkbar jord. Denne
vegstrekningen er tenkt breddeutvidet 0,5 – 1,0m, men plantiltaket vil så langt det lar seg gjøre unngå å
berøre jordbruksarealer

6.13 Teknisk infrastruktur
Dagens idrettsanlegg er ikke tilkoblet kommunal VA-løsning, men det legges opp til tilkobling mot det
kommunale vann- og spillvannsnettet ved Soknedal skole. Eksisterende 110mm vannledning ved skolen
vil forlenges frem til idrettsanlegget, og det vil etableres lokal pumpestasjon på Hovsmoen for overføring
av spillvann til eksisterende 125mm selvfallsledning ved skolen. Overvannet vil ivaretas lokalt på
området ved idrettsanlegget.
Tilstrekkelig slokkevann for det nye arenabygget vil sikres ved anleggelse av lokalt vannreservoar ved
bygget dimensjonert for brannvesenets førsteinnsats. Alternativt kan det anlegges vannledning med
tilstrekkelig dimensjon for slokkevannsforsyning fra Soknedal skole, men en slik løsning vil gi
utfordringer knyttet til drikkevannskvalitet. Lange endeledninger med grov dimensjon gir lang
oppholdstid for vann i ledningen, og derav dårligere hygiene og kvalitet.
Fra Soknedal skole til Hovsmoen skal det etableres fellesgrøfter for vann, avløp, strøm og tele/bredband,
og grøftetraseene vil opparbeides samtidig med breddeutvidelsen av gamle kongeveg. Endelig løsning
for VA-anlegg skal detaljprosjekteres og vedlegges byggesøknaden for tiltaket.

6.14 Grunnforhold
Grunnforholdene i planområdet ansees som gode og består hovedsakelig av et tykt morenedekke med
stedvis stor mektighet. Morenemateriale er vanligvis hardt sammensatte materialer, avsatt av isbreer.
Morenedekkene kan være alt fra 0,5m til flere titalls meter og kan inneholde alt fra leire til stein og blokk.
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Bilde 5:viser løsmassekart over planområdet, hentet fra NGUs databaser. Arealene for Hovsmoen Stadion er markert med en
sirkel.

Det er ikke registrerte kvikkleiresoner innenfor planområdet, og radon-nivået skal være på moderat til
lav iht. NGUs beregninger. Planområdet imøtekommer dermed de Rikspolitiske retningslinjenes krav til
arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge, med hensyn til rasfare og radonnivå.

6.15 Støyforhold
Iht. de Rikspolitiske retningslinjene for barn og unge i planlegging skal Hovsmoen Stadion - som et
anlegg tilrettelagt for barn og unge - være sikret mot støy.
Vest for planområdet passerer E6 som eneste nærliggende støykilde til planområdet. Bilde 5 viser at
støygrensene for E6 ikke vil berøre planområdet. Plantiltaket oppfyller med det de Rikspolitiske
retningslinjene vedrørende krav for støy ved anlegg tilrettelagt for barn og unge.

Bilde 6: Er hentet fra karttjenesten GisLink, levert av Fylkesmannen og fylkeskommunene i Møre og Romsdal samt SørTrøndelag, og viser kartlagt støyforhold ved planområdet. Rød støysone representerer 65 dB mens gul støysone representerer
55 dB. Planområdet er avmerket med rødt rektangel.
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6.16 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Tiltaket medfører ikke behov for kommunale investeringer, men det kan være aktuelt å søke om
kommunal overtakelse av veg- og VA-anlegg etter endt bygging.

6.17 Konsekvenser for næringsinteresser
Tiltaket gir et økt aktivitetstilbud i Soknedal noe som vil kunne gi positive synergivirkninger til områdets
butikker og næringsinteresser. Plantiltaket vil dessuten gi oppdragsmuligheter for bedrifter innenfor
bygg- og anleggsbransjen.

6.18 Interessemotsetninger
Det er ikke avdekket tungtveiende interessemotsetninger i planområdet.

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

Sannsynlighet:
Svært
sannsynlig
Meget
sannsynlig
Sannsynlig
Mindre
sannsynlig
Lite
sannsynlig

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

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
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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 Møre og Romsdal fylkeskommunes sjekkliste. Analysen
omfatter vurdering av risiko og sårbarhet for både menneske, miljø og materiell. Følgende risiko er
avdekket, og følgende avbøtende tiltak foreslås:

8

Det skal sikres tilstrekkelig
slokkevannskapasitet ved
arenabygget ved anleggelse
av lokalt vannreservoar eller
ved fremleggelse av vannledning med tilstrekkelig
kapasitet for slokkevannsforsyning.

Sluttrisiko:

4

6

Det skal sikres tilstrekkelig
slokkevannskapasitet ved
arenabygget, samtidig som
arealene rundt idrettsanlegget hovedsakelig består
av fulldyrka jord som er
mindre utsatt for brann.

Konsekvens:

2

3

Avbøtende tiltak:

Sannsynlighet:

Utilstrekkelig tilgang
på slokkevann kan gi
negative
konsekvenser på
utfallet ved et
eventuelt branntilfelle, med store
materielle tap og fare
for brannspredning.

2

Samlet risiko:

Tekniske forhold:
Slokkevannforsyning
til brann-/ulykkesberedskap

Det kan oppstå lyng-,
gress- og skogbrann i
tørre perioder,
eksempelvis om
våren. Lyngbranner
kan nå bebyggelsen.

Konsekvens:

Naturgitte forhold:
Lyng-, gress- og
skogbrann.

Risiko:

Sannsynlighet:

Tema:

1

2

2

2

2

4
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Tilkomstveger for
utrykningskjøretøy.

Dersom vegnettet
frem til
idrettsanlegget ikke
er tilstrekkelig
tilrettelagt for
utrykningskjøretøy,
kan dette forhindre
og/eller skape store
utfordringer ved
brann/ulykkesberedskap

Sikkerhetsmessige forhold
Trafikksikkerhet –
Adkomstveg til
myke trafikanter
planområdet er en ca.
1,4 km lang strekning
fra Soknedal skole.
Dagens vegstandard
er smal og
uoversiktlig og er
ikke tilrettelagt for
barn og unge som
ferdes langs vegen.

2

4

3

4

8

12

Adkomstveg fra E6 til
Soknedal skole vil utbedres
som følge av utbygging av
E6 Vindalsliene – Korporals
bru, og gamle kongeveg vil
breddeutvides mellom
skolen og idrettsanlegget.
Det vil etableres rundkjøring
ved anlegget som sikrer
gode snumuligheter for
utrykningskjøretøyer.

Gamle kongeveg vil
breddeutvides og
eksisterende vertikalkurvatur
med uoversiktelige høybrekk
vil utbedres. Dette vil sikre
bedre sikt langs vegen,
samtidig som bredden øker.
Samlet vil dette bedre
sikkerheten for myke
trafikkanter som ferdes langs
vegen.

2

1

2

2

3

6

8.0 Avveining av virkninger
Med grunnlag i de verdiene et idrettsanlegg som Hovsmoen Stadion vil kunne tilføre innbyggere og barn
og unge i Soknedal og Midtre Gauldal kommune i form av engasjement og idrettsglede, vurderes
summen av fordelene som følger av den planlagte utbyggingen og reguleringen klart større enn
ulempene.
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9.0 Innkomne merknader/innspill
9.1

Merknader under melding om planoppstart

Gauldal nett AS, brev den 20.12.2016
Gauldal Nett AS vil som leverandør av elektrisitet til planområdet poengterer at det per i dag kun er
lavspent som forsyner dagens anlegg med elektrisitet. Gauldal Nett anslår at det nye anlegget vil kunne
kreve større kapasitet og mer installert effekt. Det må derfor påregnes at det må legges en høyspentkabel
fra Soknedal skole og oppsettes en nettstasjon i nærheten av planområdet.
Gauldal Nett AS påpeker at det, så langt som mulig, bør tilrettelegges for fellesføring for VA- og ELnett, da VA skal hentes fra skoleområdet.
Gauldal Nett AS håper på å bli holdt løpende orientert under den videre saksgangen og stiller seg
disponibel dersom det skulle oppstå noen uklarheter eller om det skulle være noen spørsmål vedrørende
EL.
Tiltakshavers kommentarer:
- Innspill er ivaretatt i plan, se kap. 6.11 Energibehov og kap. 6.13 Teknisk forhold.
- Det avsettes areal til etablering av nettstasjon ved rundkjøring sørøst for idrettshallen.
Midtre Gauldal kommune – Barnas Representant, brev 05.01.2017
Uttalelser gitt av Midtre Gauldal kommunes representant er gitt av kommunens folkehelsekoordinator,
da barnas representant, enhetsleder for Helse og familie, anser seg selv som inhabil.
Kommunens folkehelsekoordinator ber om at naboer og rettighetshaveres innspill blir redegjort for i
tillegg til ROS-analysen.
Barnas representant slår fast at byggingen av idrettshall bidrar til å oppfylle kommunens målsetninger i
forhold til folkehelse, på en svært god måte. En idrettshall trekkes frem som et godt bidrag for å bekjempe
innaktivitet blant kommunens barn og unge.
I tillegg til å være et positivt tiltak for barn og unge i nærområdet, vil også resten av kommunen kunne
nyte godt av plantiltaket da presset på Størenhallen vil bli mindre samtidig som Hovsmoen Stadion vil
gi muligheter for flere idrettsmesterskap i kommunen. Tiltaket ansees også til å ha betydning for
idrettslag i regionen «Trøndelag sør for Trondheim».
Barnas representant ser kun positivt på planene om idrettshall på Hovsmoen, men ber om å få komme
med ytterligere tilføyinger når høringsperioden er over og andre innspill foreligger.
Tiltakshavers kommentarer:
- Innspill er ivaretatt i planen. Tiltakshaver ser på lik linje med folkehelsekoordinator som
barnas representant de positive utfallene ved tiltaket.
- Tiltakshaver er åpen for nye innspill fra barnas representant etter offentlig høring.

Hanne Mari Storrø og Knut Korkann, brev 06.01.2017
Storrø og Krokann skriver i merknad til planoppstart at opplysning i oppstartsmelding er gitt feil
opplysning om at planområdet ved revisjon av KPA ble omgjort til LNF-formål, da området aldri har
vært regulert og derfor sannsynlig vist som LNF-område i alle tidligere planer.
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Storrø og Krokann er positive til at det blir gjennomført en reguleringsplan for plantiltaket, men er
kritiske til at det ikke legges opp til en vurdering av annen lokalisering av flerbrukshallen og understreker
at en lokalisering av et slikt anlegg burde være gjennomført i overordnet plan. Anlegget bør ideelt sett
plasseres nær sentrumsfunskjoner som butikker, bensinstasjoner og spisesteder. En sentrumsnær
plassering vil kunne styrke Soknedal sentrum og det forretningsmessige grunnlaget for anlegget,
samtidig som det vil føre til mindre lokaltrafikk til og fra anlegget.
Videre er Storrø og Krokann uenig i vurderingen av at planen ikke bør konsekvensutredes, da
idrettsvirksomheten i planområdet ikke tidligere har vært behandlet etter plan- og bygningsloven. I
tillegg representerer etableringen av flerbrukshallen en vesentlig endring i arealbruken med betydelige
virkninger for omgivelsene, med blant annet å generere mye trafikk i området.
Flerbrukshallens størrelse sammen med planlagt kunstgressbane trekkes også frem som en utfordring, da
det med tiltaket vil gjøre det veldig trangt på eiendommen. I tillegg er flerbrukshallens lokalisering tenkt
helt inntil eiendomsgrensen. Dette er i strid med pbl. §29-4, andre ledd som setter krav om at byggverk
ikke kan plasseres nærmere eiendomsgrense enn halvparten av byggehøyden og ikke nærmere enn 4m.
Storrø og Krokann bemerker at det virker som om tiltakshaver har lagt til grunn at det skal ordne seg
med erverv av tilleggsareal selv om det er i strid med jordvernshensyn. Storrø og Krokann mener
flerbrukshallens lokalisering bør være slik at den ikke vil medføre ulemper som skygge, takras og andre
ulemper under og etter bygging, for naboeiendommen.
Storrø og Krokann understreker at tema som jordvern, landbruk, trygg skolevei og kulturminner bør
avklares gjennom planprosessen og påpeker at tilgjengeligheten for utrykningskjøretøy vil bli langt
viktigere grunnet økt trafikk og intensitet som følge av større arrangement. Selv om vegstrekningen
dimensjoneres til 30 km/t, tror Storrø og Krokann at hastigheten i praksis vil være langt større, og dermed
utfordre sikkerheten for myke trafikanter. Det settes også spørsmål ved manglende vurdering til behov
for GS-veg for myke trafikanter.
Tiltakshavers kommentarer:
- Byggegrense mot naboeiendom gnr. 134, bnr. 3 er i planforslaget vist min. 4m fra
eiendomsgrense. Det er usikre grenser for i kartgrunnlag, og det planlegges derfor en
grenseoppgang under høringsperioden hvor endelige grenser fastsettes. Fra eiendomsgrense
vist i kart til jordbruksteig er det ca. 6m, hvor sonen i dag er beplantet med trær. Dette betyr
at avstanden fra arenabygget til jordbruksteigen vil være ca. 10m.
- Tema som jordvern, landbruk, trygg skoleveg og kulturminner er avklart i planprosessen, og
disse merknadene anses som imøtekommet.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, brev 06.01.2017
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har etter sin sektormyndighet følgende merknader til fremlagt
planforslag:
Landbruk og bygdeutvikling
Planområdet er omkranset av fulldyrka mark og fylkesmannen legger derfor til grunn at areal til
idrettsformål ikke utvides til å berøre tilgrensende jordressurser. Videre bemerker Fylkesmannen at store
deler av arealet på østsiden av vegen tiltenkt parkering er registrert som dyrkbar jord, og påpeker at det
er uheldig med en utbygging som reduserer det totale ressursgrunnlaget. Et inngrep i forbindelse med
parkering bør derfor begrenses til et minimum og fortrinnsvis søkes lagt til areal som ikke er dyrkbart.
Utbedringen av vegen vil føre til omdisponering av dyrkamark. Fylkesmannen forutsetter at jordvern er
premissbærende i planleggingen og at det søkes løsninger som vil føre til minst mulig omdisponering av
dyrka mark. I det videre planarbeidet må det fremgå hvor mye dyrka mark som foreslås omdisponert,
både permanent og eventuelt midlertidig.
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Miljøvern
Fylkesmannen viser til T-1442, Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, og ber om at
det tas hensyn til støysituasjonen i området ved opparbeiding av GS-veg slik at tiltaket ikke medfører
støyulemper for tilgrensende beboere. Planbeskrivelsen må derfor vurdere alle terrengbearbeidelser og
hvorvidt disse gjør at eksisterende bebyggelse blir mer støyutsatt, samt vurdere behovet for avbøtende
støytiltak.
Videre skal plantiltaket vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12. Vurderingene etter NMFL skal
synliggjøres i planbeskrivelsen. Manglende synliggjøring regnes som en saksbehandlingsfeil.
Samfunnssikkerhet
Fylkesmannen forutsetter at det gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Avdekket
risiko skal møtes med tiltak som hjemles i planbestemmelsene eller gjøres juridisk gjeldende på andre
måter.
Universell utforming
Fylkesmannen referer til fylkeskommunen som faginstans til uttalelser i saker vedrørende universell
utforming.
Videre arbeid
Fylkesmannen avslutter med å gjøre oppmerksom på at planuttalelsene er veiledende basert på gitte
opplysninger i oppstartsvarselet og tar derfor forbehold om at det ved offentlig ettersyn kan foreligge
nye momenter som endrer Fylkesmannens forutsetning for vurdering av planforslaget.
Tiltakshavers kommentarer:
- Arealer for parkering og videre utviklingsmuligheter på østsiden av privatveg er redusert i
gjeldende planforslag. Planforslagets løsning for vegutbedring er etter tiltakshavers
vurderinger den mest skånsomme løsningen for å sikre trafikksikkerheten med minimal
innvirkning på dyrkamark. Hensyn til potensielle jordbruksarealer og dyrkamark er derfor
ivaretatt i plan.
- Gamle kongeveg vil breddeutvides med 0,5 – 1,0m i området mellom Soknedal skole og
idrettsanlegget, noe som ikke medfører store endringer i trafikkbildet sett mot naboeiendommer. Trafikkmengden langs vegen vil kunne øke noe over året, men vil ikke nå nivåer
som medfører at utbredelse av gul støysone går lengre enn 25m fra senter kjøreveg, som er
avstand til vegens nærmeste bolighus, gnr. 135, bnr. 3. Øvrige boliger ligger i betydelig større
avstand til vegen. Det er derfor vurdert at det ikke foreligger behov for en egen støyutredning
av adkomstvegen.
- Resterende merknader er innarbeidet i planforslaget.

Sør-Trøndelag fylkeskommune, brev 13.01.2017
Fylkeskommunen stiller krav om arkeologisk undersøkelse før de kan gi en endelig uttalelse til planen.
Med grunnlag i de topografiske forholdene på stedet samt nærhet til kjente kulturminner i området,
vurder fylkeskommunen muligheten til nye funnområder for automatisk fredete kulturminner innenfor
planområdet til å være stort.
Tiltakshavers kommenter:
- Feltarkeologiske registrering ble gjennomført i mai 2017, uten funn av automatisk fredete
kulturminner. Hensyn til kulturminner under opparbeidelse av planområdet vil likevel
innarbeides i planbestemmelsene. Hensyn til kulturminner synes derfor å være ivaretatt i
planforslag.
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Sør-Trøndelag fylkeskommune, brev 29.05.2017
Det er gjennomført arkeologisk registrering, uten funn av automatisk fredete eller andre verneverdige
kulturminner som planen kan komme i konflikt med. Planarbeidet synes heller ikke å komme i konflikt
med allmenne friluftsinteresser.
Fylkeskommunen minner om at prinsippene om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og
kravene til det enkelte byggetiltak.
Tiltakshavers kommenter:
- Merknad ivaretatt.

07.06.2017

Anne Marie E. Valderaune
Arealplanlegger
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9.0

Reguleringsbestemmelser

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

§1

REGULERINGSFORMÅL

Det regulerte området er vist med plangrense på plankart dat. 02.06.17.
Planområdet er i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-5 og 12-6 inndelt i følgende
reguleringsformål:
PBL § 12-5
nr. 1

nr. 2

nr. 5

PBL § 12-6

§2

Bebyggelse og anlegg
Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse
Offentlig eller privat tjenesteyting
Idrettsanlegg
Energianlegg

:
:
:
:

BFS
BOP
BIA
BE

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Kjøreveg
Fortau
Gatetun
Gang-/ sykkelveg
Annen veggrunn – grøntareal
Parkeringsplasser - genrealisert

:
:
:
:
:
:

SKV
SF
SGT
SGS
SVG
SPA

Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift
Landbruksformål

:

LL

Hensynssoner
Bevaring kulturmiljø

FELLESBESTEMMELSER
2.1

Plassering og definisjoner
Bebyggelsen skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Der byggegrenser ikke er vist
gjelder byggeforskriftenes krav (TEK 10) om avstand til nabogrense og nabobebyggelse.
Gesims- og mønehøyde beregnes i henhold til TEK10 § 5.9 og § 6.2, og regnes i forhold
til gjennomsnittlig planert terreng.

2.3

Estetikk, form og fasader
Bygningselementer som oppfattes som utpregede fremmedelementer og reflekterende
materialer skal inngås.

2.4

Universell utforming
Det skal generelt tilstrebes god tilgjengelighet i hele planområdet for alle brukere. Krav
gitt i TEK10 om universell utforming skal legges til grunn.
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2.5

Kommunaltekniske anlegg
Kabler skal legges i bakken og fortrinnsvis i felles grøft ved veganlegg med trase for
vann-, overvann- og spillvannsledninger.

2.6

Byggesøknad
I tilknytning til byggemeldinger skal det legges ved situasjonsplan i målestokk 1:500
eller bedre som viser plassering av flerbrukshall, bevaring av eventuelle
jordbruksarealer, adkomst, areal for parkering og annen terrengbehandling med
høydeangivelse.
I tillegg til situasjonsplanen skal det utarbeides snitt/profilskisse som viser bygningens
plassering og høyde i forhold til terreng og veier. Opprinnelige terrenglinjer og planert
terreng skal inntegnes på profil/fasadetegninger.
I byggesøknad skal det fremgå hvordan universell tilgjengelighet i flerbrukshallen skal
ivaretas.

2.7

§3

Kulturminner
Dersom en i tilknytning til gravearbeider i området kommer i kontakt med noe av
arkeologisk interesse skal arbeidet stanses og Fylket varsles, jf. Kulturminnelovens § 8.

OMRÅDE TIL BEBYGGELSE OG ANLEGG
3.1

Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BFS)
Avsatt arealer skal benyttes til boligformål. Innenfor arealer som berører frisiktsone til
kryss skal eventuelle sikthindre ikke være høyere enn 0,5 m over primærvegens
kjørebane.

3.2

Offentlig eller privat tjenesteyting (BOP)
Arealformål avsettes til trafikale løsninger i tilknytning til skoleområdet.

3.3

Idrettsanlegg – a_BIA1
Arealet skal benyttes til idrettsformål, og det tillates oppført flerbrukshall/idrettshall på
området. Tillatt % bebygd areal = 90% BYA, hvor utkragede bygningsdeler med fri
høyde over terreng mindre enn 5m skal medregnes. Hovedinngang til hallen skal
orienteres mot vrimleareal (a_SGT).
Maks byggehøyde for flerbrukshall/idrettshall skal ikke overstige kote +282,0.

3.4

Idrettsanlegg – a_BIA2
Arealet skal benyttes til idrettsformål i form av utendørs kunstgressbane tilpasset 11-er
fotball. Det tillates oppført speakerbod/TV-tårn med maksimal høyde 5m og maksimal
BYA 25 m2, samt overbygde innbytterbenker innenfor området.
Ved banens langsider tillates det oppført enkle tribuneanlegg i inntil en etasje med
overbygd tak. Tribuneanlegg tillates plassert inntil 0,5m fra formålsgrenser.
Det tillates etablert master for flombelysning av baneanlegg.

3.5

Energianlegg (BE)
Innenfor avsatte arealformål tillates oppført el-tekniske anlegg.
2
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§4

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
4.1

Kjøreveg (SKV)
O_SKV1 reguleres til total kjørebanebredde 7,5 m med vegskulder på á 1 m.
O_SKV3 og o_SKV4 reguleres til total kjørebanebredde på 4,0 m og vegskulder á 0,5
m. Vegens øvrige fartsgrense reguleres til 30 km/t.
Det er avsatt areal for etablering av fire møteplasser langs o_SKV4. Møteplassene
utformes ved at kjørebanen utvides til 6,0m over en lengde på 15m med 10m
overgangsstrekning til hver side. Totallengden på møteplassen vil da være 35m.

§5

4.2

Fortau (SF)
Fortau (f_SF) skal anlegges med minimumsbredde 2,5 m. Det skal etableres
fotgjengerovergang mellom fortau fra bussholdeplass/-snuplass og idrettsanlegg
(a_BIA1).

4.3

Gatetun (SGT)
Arealet skal opparbeides som vrimleareal for opphold, gående og syklende, og skal være
tilrettelagt for universell utforming. Kjøretøyer tillates i forbindelse med utrykning,
varelevering eller henting og levering av personer med bevegelsesvansker å kjøre inn på
arealet.

4.4

Gang-/sykkelveg (SGS)
Gang-/sykkelveg (o_SGS1 og o_SGS2) skal anlegges langs Kv43 (o_SKV1) med
minimumsbredde 3,0 m.

4.5

Annen veggrunn – grøntareal (SVG)
Arealene skal benyttes til opparbeidelse av veggrøfter, og vil i vinterhalvåret fungere
som areal for snøopplag. Arealene skal tilsås, revegeteres eller steinsettes med robuste
materialer tilpasset omgivelsene, og ferdigstilles samtidig med veganlegget. Høyde på
vegetasjon som berører frisiktsone til kryss skal ikke overstige 0,5 m.

4.6

Parkeringsplasser – genrealisert (SPA)
Innenfor området f_SPA1 kan det etableres parkeringsanlegg for inntil 3 stk. busser.
Innenfor området f_SPA2 kan det etableres inntil 38 parkeringsplasser.
Innenfor området f_SPA3 kan det etableres inntil 70 parkeringsplasser.

LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT
5.1
Landbruksformål (LL)
Avsatt arealformål tillates benyttet til landbruksvirksomhet. Høyde på vegetasjon som berøres
av frisiktsone til kryss skal ikke overstige 0,5 m.

§6

HENSYNSSONER
6.1

Bevaring kulturmiljø
Området inneholder ett eller flere kulturminner. Den naturlige vegetasjonen innenfor
området skal tas vare på, og det er ikke anledning til å igangsette graving eller andre
3
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tiltak som kan skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule, eller på en
annen måte utilbørlig skjemme kulturminnene eller deres verneområde eller fremkalle
fare for at det kan skje. Eventuelle tiltak må godkjennes av rette antikvariske myndighet
ved Sør-Trøndelag fylkeskommune.

§7

REKKEFØLGEBESTEMMELSER
7.1

Utbedring av veg og teknisk infrastruktur
Breddeutvidelse av kjøreveg f_SKV4 inkl. opparbeidelse av møteplasser skal
ferdigstilles før det gis brukstillatelse for flerbrukshall/idrettshall på område a_BIA1.

07.06.2017

Anne Marie E. Valderaune
Arealplanlegger
IKON Arkitekt og Ingeniør AS
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Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i
samfunnsplanlegginga.
Rundskriv T-5/97 Arealplanlegging og utbygging i fareområde slår fast at kommunen har ein
sjølvstendig plikt til å undersøkje med omsyn til farar både ved utarbeiding av arealplanar og
ved vurdering av dele- og byggjetillatingar. Kommunen er ansvarleg for å foreta dei
naudsynte forundersøkingane og for at resultatet av desse vert lagt til grunn i den vidare
planlegginga. Skulle det oppstå skade som kunne vore unngått gjennom ein betre planprosess,
vil kommunen kunne få eit økonomisk ansvar.
Fylkesmannen har som ei teneste til kommunane utarbeidd ei sjekkliste som gir ein
standardisert og forenkla framgangsmåte for slike undersøkingar i dispensasjonssaker,
byggjesaker og reguleringsplanar/reguleringsendringar. Ved utarbeiding av
kommunedelplanar eller kommuneplanens arealdel bør ei meir omfattande ROS analyse
ligge til grunn.
Når sjekklista er gjennomgått må dette dokumenterast i saksframstillinga som ei stadfesting
av at risikoen i det aktuelle området er vurdert. Der ein finn at det truleg eksisterar risiko må
kommunen sjå til at det hentas inn tilstrekkelig fagkyndige vurderingar før planen vedtas eller
byggeløyve vert given. Ev. må det hentas inn ekspertundersøking av risikoen.
Sjekklista er ikkje fullstendig utfylt før den er datert og signert av den som går igjennom
sjekklista.
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Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i
samfunnsplanlegginga
Emne

Naturgitte forhold

a
b
c
d
e
f
g
h
a

Omgivnad

b
c
d
a

Verksemdsrisiko

Brann-/ulykkesberedskap

b
a
b
a
b

Infrastruktur

Kraftforsyning

Er det knytt uakseptabel risiko til følgjande forhold?

Nei

Er området utsett for snø- eller steinskred eller større fjellskred?
Er det fare for flodbølgjer som følgje av fjellskred i vatn/sjø?
Er det fare for utgliding av området (ustabile grunnforhold)?
Er området utsett for flaum/flaumskred?
Er det registrert radon i grunnen?
Vil skogbrann/lyngbrann i området vere ein fare for bustader/hus?
Er området sårbart for ekstremvêr/stormflo?
Anna (spesifiser)?
Regulerte vassmagasin i nærleiken, med spesiell fare for usikker
is?
Naturlege terrengformasjonar som utgjer spesiell fare (stup etc.)?
Vil drenering kunne føre til oversymjing i lågareliggande område?
Anna(spesifiser)?

x
x
x
x
x

Omfattar området spesielt farlege anlegg?
Vil utilsikta/ukontrollerte hendingar som kan inntreffe i
nærliggande verksemder (industriføretak etc.), utgjere ein risiko
for området?
Har området utilstrekkelig sløkkjevassforsyning (mengde og
trykk)?
Har området utilstrekkelig tilkomstruter for utrykkingskjøretøy?
Er det kjende ulykkespunkt på transportnettet i området?
Vil utilsikta/ukontrollerte hendingar som kan inntreffe på
nærliggande transportårer inkl. sjø- og luftfart utgjere ein risiko for
området:

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

c

Er det spesiell risiko knytt til bruk av transportnett i området:
- til skole/barnehage?
- til nærmiljøanlegg (idrett etc.)?

d

Er det transport av farleg gods til/gjennom området?

x

a
b
c

Er området påverka av magnetfelt frå høgspentliner?
Er det spesiell klatrefare i høgspentmaster?
Vil tiltaket endre (styrke/svekke) forsyningstryggleiken i området?

x
x
x

b
c
d

Medfører bortfall av følgjande tenester spesielle ulemper for
området:
-elektrisitet ?
-teletenester?
-vassforsyning?
-renovasjon/spillvatn?
Er det vassforsyning/drikkevatn i området
Er det spesielle brannobjekt i området?
Er det omsorgs- og oppvekstinstitusjonar i området?

Er området
påverka/
forureina frå
tidligare bruk

a
b
c

Gruver: opne sjakter, steintippar etc.?
Militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringar etc.?
Industriverksemd som t.d. avfallsdeponering?

d

Anna (spesifiser)?

Ulovleg
verksemd

a

Er tiltaket i seg sjølv et sabotasje-/terrormål?

b

Finst det potensielle sabotasje-/terrormål i nærleiken?

a
Sårbare objekt

Ja

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Sjekklista er gjennomgått den _7/6 - 2017_ av sign: Anne Marie E. Valderaune___________________
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Saksframlegg

Arkivnr. L12

Saksnr. 2017/984-3

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
91/17
28.08.2017
Saksbehandler: Kristine Bye

Dispensasjonsbehandling - Flytting av tomt - gbnr 73/16 - Søknad om
dispensasjon fra reguleringsplan Solemsvollen hytteområde

Dokumenter i saken:
1 I Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Hulsjøen Sameie flytting av hyttetomt - gbnr 73/16 - søker Hulsjøen Sameie
2 I Kvittering for -/Opplysninger gitt i nabovarsel - gbnr 73/16.
3 S Dispensasjonsbehandling - Flytting av tomt - gbnr 73/16 - Søknad
om dispensasjon fra reguleringsplan Solemsvollen hytteområde

Hulsjøen Sameie
Hulsjøen sameie

(Vedleggene er markert med fet skrift).
Ingress
Dispensasjonsbehandling for å flytte en hyttetomt på eiendommen gbnr 73/16 (ved setervollen
gbnr 74/1).

Saksopplysninger
Bakgrunn
Hulsjøen sameie v/Karl Erik Solem søker om dispensasjon fra reguleringsplan Solemsvollen
hytteområde på eiendommen gbnr 73/16. Søknaden ble mottatt 29.03.2017, med ettersendelse av
nabovarsel mottatt 15.06.2017.
Beliggenhet
Den omsøkte eiendommen ligger ved Solemsætra, sør for Trolltjønna.

201

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

Gjeldende plankart:

Figur 2 Plankartet for reguleringsplan Solemsvollen hytteområde.

Dagens situasjon/beskrivelse av tiltaket
Søker skriver følgende: « Ønsker å flytte hyttetomt ved setervoll Solem 74/1.
Den opprinnelige reguleringsplanen ble laget av Kåre Solem, før Hulsjøen sameie ble etablert.
Dette var en del av et arveoppgjør i sammenheng med gårdsoverdragelse. Nåværende driver av
74/1, Karl Erik Solem, tenker på sikt å starte seterdrift og utnytte mulighetene for utmarksbeite i
større grad.

Figur 3 Oversiktskart over ønsket plassering på hyttetomten. Ny hyttetomt er markert med rød sirkel.
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Planavklaring
Den omsøkte eiendommen ligger innenfor reguleringsplan Solemsvollen hytteområde, 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:
«Undertegnede ser sannsynligheten for konfrontasjoner og uenigheter med hytteeier som relativ
stor, i og med at hyttetomta per i dag ligger veldig nær setervollen. Undertegnede ønsker å være
føre var med tanke på å forebygge mulige konflikter rundt seterdrift, dyrehold og utmarksbeite,
og har i samråd med tomteeier og Hulsjøen sameie blitt enig om at det er lurt å søke om å flytte
hyttetomten noen hunder meter lenger nord for hvor den ligger i dag. Om man ser det i et enda
lengre perspektiv enn vårt livsløp, vil det også forhåpentligvis kunne bidra til å bevare
autentisiteten og det opprinnelige gamle seterpreget å unngå å ha for mange hytter helt nært
inntil setervollen».
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 blir
tilsidesatt. Samt at fordelene med å innvilge dispensasjon må være 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 hyttetomt ligger i et område avsatt til landbruksområde. Eksisterende reguleringsplan er
fra 2007, og Rådmannen mener i utgangspunktet at endringer av reguleringsplaner skal
behandles som en endring av eksisterende plan, og ikke som en dispensasjon.
Rådmannen gjør oppmerksom på at regulerte hyttetomter ikke kan flyttes, men må behandles
som en søknad om etablering av ny hyttetomt.
Rådmannen har videre forståelse for at hyttetomtene ikke ønskes plassert nært setervollen på
eiendommen gbnr 74/1, og mener i utgangspunktet at å tilrettelegge for en ny hyttetomt noen
hundre meter lenger nord for opprinnelig plassering, er å betrakte som et mindre tiltak. Likevel
er dette forhold som burde vært avklart i utarbeidelsen av reguleringsplanen og Rådmannen må
derfor forholde seg til likhetsprinsippet.
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Kommunen er ansvarlig for å opprettholde et oppdatert planarkiv, der tiltak som
undergraver gjeldende planer skal unngås. Dette betyr at endringer av en eksisterende
reguleringsplan bør skje Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår dispensasjon fra reguleringsplan Solemsvollen hytteområde for
å etablere en ny hyttetomt på eiendommen gbnr 73/16.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at tiltaket
setter gjeldende reguleringsplan vesentlig til side.

gjennom en reguleringsendring, og ikke gjennom en dispensasjon.
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Saksframlegg

Arkivnr. L12

Saksnr. 2016/3859-14

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
92/17
28.08.2017
Saksbehandler: Kristine Bye

1648_2016019_Rp_Soknes1ogKalvtrøa6_1gangsbehandling_Høring

Dokumenter i saken:
1
I
Anmodning om oppstartsmøte for
reguleringsplan - Soknes 1 og Kalvtrøa 6 Støren
2
I
Fwd: Anmodning om oppstartsmøte for
reguleringsplan - Soknes 1 og Kalvtrøa 6,
Støren
3
U Revidert oppstartsmøte
4
I
Reguleringsplan Soknes 1 og Kalvtrøa 6 varsel om oppstart av
reguleringsplanarbeid
5
I
Innspill - Reguleringsplan - Soknes 1 og
Kalvtrøa 6 - Hallgeir Morten Røttum og
Mary Sofie Granøien
6
I
Uttalelse om oppstart av
reguleringsplanarbeid for reguleringsplan
for Soknes 1 og Kalvtrøa 6 - kopi av brev
til Multiconsult
7
I
Vedrørende varsel om igangsetting av
arbeid med reguleringsplan i Midtre
Gauldal kommune - Kalvtrøa 6 - 7290
Støren
8
I
Svar - Varsel om oppstart av
reguleringsplanarbeid for Soknes 1 og
Kalvtrøa 6
9
I
Svar på varsel om igangsetting av arbeid Reguleringsplan - Soknes 1 og Kalvtrøa 6
- gbnr 45/1 og 45/42 - Støren i Midtre
Gauldal kommune
10 I
Reguleringsplan for Soknes 1 og
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Multiconsult AS
Multiconsult
Multiconsult
Multiconsult
Hallgeir Morten Røttum og Mary Sofie
Granøien
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Multiconsult AS

Opplysningsvesenets fond
Statens vegvesen - Region midt

Multiconsult AS

11

I

12

U

13

I

14

S

Kalvtrøa 6 - oversending av privat
planforslag
Detaljreguleringsplan for Soknes 1 og
Multiconsult AS
Kalvtrøa 6 - oversendelse av privat
planforslag
Bekreftelse på mottatt
Multiconsult v/Sissel Enodd
reguleringsplanforslag - Soknes 1 og
Kalvtrøa 6
Reguleringsplan for Soknes 1 og
Multiconsult
Kalvtrøa 6 - oversending av reviderte
plandokumenter
1648_2016019_Rp_Soknes1ogKalvtrøa6_
1gangsbehandling_Høring

(Vedleggene er markert med fet skrift).
Ingress
Førstegangsbehandling av reguleringsplan Soknes 1 og Kalvtrøa 6.

Saksopplysninger
Multiconsult har oversendt justert forslag til detaljregulering for Soknes 1 og Kalvtrøa 6, den
13.07.2017. Oversendelsen inneholder følgende dokumenter:
 Plankart
 Planbestemmelser
 Planbeskrivelse
 ROS – analyse
 Støyrapport
 Illustrasjonsplan for Soknes
 Illustrasjonsplan for Kalvtrøa
Bakgrunn for planarbeidet
Planprosessen så langt
Oppstartsmøte ble avholdt mellom konsulent, tiltakshaver og representanter fra kommunen den
16.12.2016.
Melding om oppstart ble kunngjort i Trønderbladet den 22.12.2016. Frist for uttalelse ble satt til
24.01.2017.
Planlagt tiltak
Formålet med reguleringsarbeidet er å legge til rette for boligbygging på Støren. Soknes 1 skal
reguleres til boligbebyggelse med tre etasjer og parkeringskjeller med 18 boenheter, mens
Kalvtrøa 6 skal reguleres til boligbebyggelse med parkering i underetasjen og boliger i to etasjer
med 6 boenheter.
Eiendommene har adkomst fra kommunale veger, og hele planområdet utgjør til sammen et areal
på 3,3 daa.
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Figur 1 Oversiktskart over det aktuelle planområdet.

Figur 2 Avgrensning av planområdet er vist med sort, stiplet linje.

Planområde
Området ligger på Støren, i området Kalvtrøa og Basmoen. Planområdet består i dag av
eksisterende bebyggelse med gårdsplass og hage.
Den nye bebyggelsen vil ikke berøre markerte høydedrag og landskapssilhuetter. Ny bebyggelse
skal legges langs vegene, med retning nord – øst. Begge tomtene er tilnærmet flate, men ligger
med 2-3 meter høydeforskjell i tomtas og byggenes lengderetning, slik at kjeller/sokkel tas opp
av naturlig terreng.
Feltet skal inneholde:
 Boligbebyggelse – blokkbebyggelse
 Renovasjonsanlegg
 Lekeplass
 Veg – offentlig
 Veg – annen
 Gatetun
 Gang- og sykkelveg
 Annen veggrunn – grøntområde

2,14daa
0,01daa
0,15daa
0,31daa
0,09daa
0,17daa
0,23daa
0,16daa

Planforutsetninger
Planområdet omfattes av kommunedelplan Støren og reguleringsplan Basmoen og Kalvtrøa.
I kommunedelplan Støren ligger begge eiendommene innenfor område avsatt til boligbebyggelse
B4 med følgende bestemmelser:
 Gjeldende plankart ID 1967004. Deler av området er erstattet av nye planer.
Bestemmelsene i kommunedelplanen gjelder foran reguleringsplanen.
 Plassering av ny bebyggelse skal følge eksisterende bygningers byggelinje.
 Boligtype: Småhusbebyggelse, kjede, rekke, flermannsbolig, tunstruktur.
 Byggehøyde: 3 etasjer, inkl. sokkel/kjeller og loft.
 Utnyttingsgrad inntil: % BYA =40% men minst 4 boenheter pr.daa
 Min. MUA (minste uteoppholdsareal) pr. enhet:50m2, hvorav min.25m2 i fellesløsning
ved 4 eller flere enheter.
 Parkeringskrav bil: 1,5 + 0,5 gjest, fortrinnsvis i fellesløsning i kjeller.
 Avfallsløsning: Felles samlepunkt. Nedgravd skal vurderes. Frittstående private dunker
tillates ikke.
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Gjeldende plankart er reguleringsplan Basmoen og Kalvtrøa. Her ligger Soknes 1 som offentlig
bebyggelse/sentrumsformål, mens Kalvtrøa 6 som boligområde.
Medvirkning og merknader til planoppstart
Oppsummering og vurdering av innspill er presentert i planbeskrivelsen.
Regulanten har ved oppstartsvarselet innhentet følgende kommentarer/merknader:
Naboene Bente og Knut Fagerbekk (gbnr 45/322) og Nabo Hallgeir Morten Røttum og Mary
Sofie Granøien (gbnr 45/319) skriver at Kalvtrøa er per i dag et rolig strøk, som i det alt
vesentlige er bebygd med eneboliger fra etterkrigstiden. Midtre Gauldal kommune har
tradisjonelt vært opptatt av å bevare områdets karakter og egenart. I kommunedelplan Støren av
2.juni 2014 med planbestemmelser og retningslinjer er det også fremhevet at det ved utbygging
og fortetting skal legges vekt på god tilpasning til eksisterende bygningsmiljø, områdets karakter
mv. Av lokale og norske bygghistoriske grunner bør det også fortsatt legges til rette for at
Kalvtrøa- området bevares slik det framstår i dag.
Det opplyses om at Kalvtrøa 6 ønskes regulert til boligbebyggelse med parkering i under-/første
etasje og boliger i to etasjer over med seks til åtte boenheter. Ut fra denne beskrivelsen,
mulighetene for å etablere en egnet innkjøringsrampe til den planlagte parkeringsløsningen og
antatte grunnforhold i det aktuelle området, framstår det som klart at det i realiteten tenkes
oppført en boligblokk som vil gå over tre etasjer på vår naboeiendom. Tiltaket vil dermed bryte
med områdets øvrige arkitektoniske utforming, og innebære en vesentlig forringelse av områdets
karakter og egenart. Tiltaket vil være i strid med kravene til god tilpasning til eksisterende
bygningsmiljø som fremhevet i planbestemmelsene 1.1.6 d, og punkt 1.1.10 b. Alene av den
grunn bes kommunen om å avslå søknader knyttet til reguleringsarbeidet og gjennomføring av
det planlagte tiltaket.
Kalvtrøa 6 er en liten tomt på kun 762,8 kvm. Tomten fremstår ut fra sin størrelse som uegnet for
bebyggelse av en slik art som det nå søkes lagt opp til. Oppføring av en slik blokk med 6-8
boenheter vil føre til at vesentlig del av tomten blir bebygd areal. Tillatt utnyttingsgrad inkludert
parkering er 40 %.
Planbestemmelsene fastsetter at ny bebyggelse skal følge eksisterende bygningers byggelinje.
Både av den grunn og for å kunne få gjennomført et prosjekt i denne størrelsesorden på en så
liten tomt, er det fare for at det forsøkes ført opp en bygning som vil gå svært nær nabogrensene.
Byggverk skal ha en avstand fra nabogrense som minst svarer til byggverkets halve høyde og
ikke under fire meter (jf. pbl § 29-4).
Ved byggeprosjekt skal det sikres tilstrekkelig med uteareal på den ubebygde tomten til lek,
rekreasjon og gjesteparkering.
Det bemerkes også at begrepet «vesentlig fortetting» i kommunedelplansammenheng betyr
fortetting med mer enn fire boenheter per dekar. En vurdering av fortetting skal sees i
sammenheng med omkringliggende bebyggelse, områdets karakter, tilgang til grønt- og
lekeområder, adkomstforhold og trafikksikkerhet.
Med tanke på at Kalvtrøa- området ikke har etablert lekeområde, gjesteparkering mv er det viktig
at det påses at prosjekter som igangsettes i dette området tilfredsstiller kravene til lekeplasser,
uteoppholdsareal, parkering mv.
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I foreliggende tilfelle framstår det som klart at utbygger ikke vil være i stand til å tilfredsstille
krav som oppstilles for ubebygde deler av tomten. For eksempel: minst 150 kvm leke- og
uteoppholdsareal per boenhet og parkeringskravet på 1,5 + 0,5 for gjesteparkering.
Vi finner også grunn til å advare mot at det tillates en utnyttelse av eiendommen som i realiteten
vil innebære at det vil bli (gjeste-) parkering langs veien i Kalvtrøa. Parkering langs veien vil
være til hinder for fremkommeligheten for bl.a. utrykningskjøretøy, snømåking mv. Det stilles
også spørsmål om veien tåler ytterligere trafikale belastninger, især i den størrelsesorden som en
gjennomføring av det planlagte prosjektet vil innebære.
Oppføring av bygg vil innebære andre ulemper for eiere av Kalvtrøa 6 (gbnr 45/319). Dersom
det tillates oppført et bygg over tre etasjer, vil dette ha store negative virkinger for solforholdene.
Mulighetene for soling, rekreasjon, uteliv mv. vil med dette bli sterkt forringet. Manglende
solforhold vil også påvirke eiendommens markedsverdi i negativ retning.
Mattilsynet har ikke registrerte private vannforsyningssystemer i området.
Mattilsynet har følgende faglige råd til mottatte melding om planoppstart: Løsning for
vannforsyning og avløp løses med tilkobling til eksisterende anlegg i området. Det er en
forutsetning at ledningsnettet som berører planområdet er tilstrekkelig dimensjonert med tanke
på økt vannleveranse i området. Dette avklares med vannverkseier – Midtre Gauldal kommune.
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.
Opplysningsvesenets fond skriver at de er grunneiere av gbnr 45/1/52 (Kalvtrøa 6).
Kontakt mellom Ovf og fester er i dag næring. Ovf vil ikke godta salg av seksjoner eller annet til
selveiere.
Vi gjør oppmerksom på at etablering av ett boligsameie/seksjonering må ha samtykke fra oss.
Fylkesmannen i Sør – Trøndelag skriver følgende:
Det oppgis at området er på ca. 2,7 daa totalt. Dette gir en samlet boligtetthet på 9-10 b/daa, noe
som langt på vei imøtekommer kravene i kommunedelplan Støren.
Fylkesmannen er opptatt av effektiv arealbruk i sentrale utbyggingsområder. Dette vil bidra til å
sikre omkringliggende jordbruksområder og naturområder i et langsiktig perspektiv. For å sikre
en arealutnyttelse iht. intensjonene, er det viktig at det innarbeides minimumskrav til antall
enheter i bestemmelsene. Fylkesmannen forutsetter at en slik bestemmelse imøtekommer
tetthetskravene i overordnet plan.
Planområdet ligger i et etablert boligområde. Det er viktig å sikre gode boforhold og
Fylkesmannen viser til at både T-1442/2012: Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging, og T-1520: Retningslinje for behandling av luftkvalitet i planleggingen, har
egne kapitler som omhandler bygge- og anleggsdrift. Fylkesmannen ber om at grenseverdier og
avbøtende tiltak som beskrevet i kapittel 6 i T-1520 og kapittel 4 i T-1442/2012 legges til grunn
ved utarbeidingen av reguleringsplanen.
Det bør innarbeides tiltak/virkemidler for mest mulig å forebygge utslipp av klimagasser. Det
bør også vurderes tiltak for mer effektiv energibruk og miljøvennlige energiomlegging, jf.
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Statlige planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommune og jf. kommunens klimaog energiplan.
I planforslaget bør det følge med beskrivelse og tiltak for overvannshåndtering.
Alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldloven §§812 (nml §7).
Vi forutsetter at det foretas en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS – analyse) i tråd med PBL § 4-3
og viser til DSB sin veileder ‘’samfunnssikkerhet i arealplanlegging’’. ROS – analysen skal
legges ved i saken og synliggjøres i forslaget til reguleringsplan, og avdekket risiko skal møtes
med tiltak som hjemles i planbestemmelsene eller gjøres juridisk bindende på andre måter.
I den videre planprosessen må de relevante folkehelsetema vurderes og ivaretas. Tema som bør
vurderes er trafikksikkerhet, elektromagnetiske felt fra høyspentlinjer og tilgang til idrettsanlegg
og sosiale møteplasser.
Fylkesmannen minner om at det avsettes tilstrekkelig og hensiktsmessige areal for lekeområder
for barn og unge, og at dette tas inn i rekkefølgebestemmelsene. For å sikre trygg ferdsel til
barnehage, skole og fritidsaktiviteter vil også valg av gang- og sykkeltrase være et viktig tema.
Fylkesmannen og Sør – Trøndelag fylkeskommune har begge ansvar for å ivareta universell
utforming i planleggingen.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til referat fra oppstartsmøtet at kommunen
krever at forhold til geoteknikk og grunnforhold vurderes/avklares i forbindelse med
planarbeidet.
Det er positivt at kommunen krever dette avklart i forbindelse med selve planarbeidet og at dette
ikke utsettes til byggesak. Dette er i tråd med kravene til PBLs § 4-3 og vil også bidra til å
oppfylle de senere kravene som sikker byggegrunn mot naturfare i TEK 10s kap7/PBLs §28-1.
Envina IKS skriver følgende:
Krav til adkomst og krav til kjørbar vei: Det skal være fri kjørebanebredde på minimum 3,5
meter, fri høyde på 4,0 meter. Det må være god sikt, og det må være tilgjengelig og stor nok
snuplass i tilknytting til plassen for renovasjon. Veien må tåle lastebil i henhold til
kjøretøyforskriftens kategori N3.
Avfallsløsninger for Soknes 1:
Her vil det bli 2 stk. felles bakkeplasserte containere hvis antallet blir under 20 stk. Hvis antall
boenheter blir over 20 vil det bli nedgravde containere. Begge løsningene bør plasseres sentralt
ved f.eks. innkjøringen til feltet. Ved tømming av containerne brukes det bil med kran. Denne
krever en stopp plass på siden av containerne som ikke hindrer trafikken eller fotgjengere. Det
må være 9 meter fri høyde over plassen. Det bør settes opp hindringer så biler ikke kan kjøre på
containerne.
Avfallsløsning for Kalvtrøa 6:
6-8 boenheter vil gi en felles avfallsløsning med store plastbeholdere hvis alle boenhetene er
tilnærmet lik i størrelse. Beholderne må plasseres ved innkjøringen til boligene. Det må være fast
dekke under beholderne.
Plassering av oppsamlingsenhetene:
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Alle oppsamlingsenhetene må plasseres på et plant underlag, slik at de ikke gir hygieniske
ulemper eller er til annen sjenanse for andre, hverken ved oppbevaring eller i forbindelse med
tømming.
Oppsamlingsenheten skal være klargjort for henting og plassert åpent/uhindret slik at avstanden
til kjørbar veg på tømmedagen ikke overstiger 5 meter, målt fra vegkanten.
Vinterstid skal adkomsten være ryddet og om nødvendig strødd.
Sør – Trøndelag fylkeskommune viser til at arealbruken vil være i tråd med kommunedelplan
Støren og ikke komme i konflikt med allmenne friluftsinteresser.
Sør – Trøndelag fylkeskommune er positiv til fortetting, 20 boenheter er imidlertid mye på bare
1,8 daa. Vi frykter at dette vil gå ut over bokvalitet/bomiljø.
I kommuneplanens bestemmelse pkt. 1.2.1 står det bl.a: «I eksisterende boligområder som er
uregulert tillates maks % BYA =30 og maks mønehøyde 9m over planert terrengs
gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Parkering skal inngå i beregning av bebygd areal». Vi
minner om at god tilgjengelighet (universell utforming) skal ivaretas i planleggingen og kravene
til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstsvilkår og
estetisk utforming av omgivelsene.
Så vidt vi kan se fra kulturminneregisteret, er det ikke registrert automatisk fredede kulturminner
innen området. Selv om dette registeret er noe mangelfullt, vurdere vi det til å være relativ liten
risiko for at planen vil komme i konflikt med slike.
Statens vegvesen skriver at de på nåværende tidspunkt ikke har merknader til varsel om
igangsetting av reguleringsplanarbeidet.
Planens innhold
Det planlagte feltet skal inneholde:
 Boligbebyggelse – blokkbebyggelse
Eiendommene gbnr 45/42 og 45/1/F52, reguleres for oppføring av blokkbebyggelse, områdene
BBB1 og BBB2. Planområdet ligger sentrumsnært og arealene utnyttes derfor effektivt. Soknes
1 skal bebygges med 16 boenheter (fra str 68m2 – 102m2), med boliger i 3 etasjer og
parkeringskjeller. Kalvtrøa 6 bebygges med 6 boenheter (på 55m2), med boliger i 2 etasjer og
parkeringskjeller/sokkel.
Område avsatt til boligbebyggelse er totalt på 2,14 daa.
 Parkering
Det er krav om at det skal etableres minst 1,5 parkeringsplass for bil og 2 parkeringsplasser for
sykkel per boenhet. Det meste av parkeringskravet er forutsatt dekket i parkeringskjeller. Minst
5% av parkeringsplasser for bil skal tilrettelegges for mennesker med nedsatt funksjonsevne og
minst 20% av parkeringsplassene skal være forberedt for lading av ladbare kjøretøy.
Soknes 1 skal ha 30 parkeringsplasser, 18 boder og fellesbod i parkeringskjeller.
Kalvtrøa 6 skal ha 7 parkeringsplasser og 6 boder i parkeringskjeller.
 Renovasjon
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Det skal etableres nedgravde containere på Soknes 1. Disse skal plasseres i areal som reguleres
til renovasjonsanlegg, ved nedkjøring til parkeringskjeller.
For Kalvtrøa 6 skal det etableres felles avfallsløsning med store plastbeholdere. Det skal
tilrettelegges fast dekke sentralt ved innkjøringen til området.
Område avsatt til renovasjonsanlegg utgjør til sammen et areal på 0,01 daa.
 Uteoppholdsareal og lekeplass
I kommunedelplan Støren stilles det krav til at det etableres minst 50m2 uteoppholdsareal per
boenhet, der minst halvparten av arealet skal være fellesarealer. Uteoppholdsarealer forutsettes
løst innenfor BBB1 og BLK på Soknes 1. BLK skal reguleres til lekeplass.
Innenfor BBB2 og BLK skal det minimum opparbeides en felles lekeplass for barn under 6 år på
50m2.
Området avsatt til lekeplass utgjør til sammen et areal på 0,15 daa.
 Veger
Kjøreadkomst til BBB1, Soknes 1, er forutsatt med avkjørsel og nedkjøring til parkeringskjeller
fra den kommunale vegen Soknes, i nordvestre hjørne av tomta. Dette arealet reguleres til veg.
Kjøreadkomst til BBB2, Kalvtrøa 6, forutsett fra den kommunale vegen Kalvtrøa, Avkjørsler er
regulert med piler og kjøreareal er forutsatt løst innenfor byggeområdet.
 Gatetun
Det er avsatt et område på 0,17 daa som reguleres til gatetun, for blant annet renovasjonsbiler på
Soknes 1.
 Gang – og sykkelveg
Eksisterende gang- og sykkelveg langs Soknes reguleres til offentlig gang- og sykkelveg. Dette
utgjør et areal på 0,23 daa. Det skal etableres et skille mellom gang- og sykkelvegen og
kjørebanen i vegen Soknes.
 Annen veggrunn – grøntareal
Areal utenfor vegkant, som inngår i veggrunnen, reguleres til offentlig veggrunn – grøntareal.
Området avsatt til annen veggrunn – grøntareal utgjør til sammen et areal på 0,16 daa.
Hensynssoner
 Sikringssone frisikt
Nødvendig sikt for avkjørsler er vist med frisiktsoner. Innenfor frisiktsone i vegkryss må en
minst oppfylle kravet om at det skal være frisikt i en høyde av 0,5 meter over toppdekke på
tilstøtende veg. Arealet innenfor frisiktsonen må ikke nyttes slik at slikt blir hindret på noen
tidspunkt.
Rekkefølgekrav
 Utomhusplan
Før igangsettingstillatelse gis skal det foreligge godkjent utomhusplan.
 Samtidig ferdigstillelse av uteareal og lekeplass
Utomhusareal og lekeplass skal være opparbeidet i samsvar med godkjent utomhusplan for de
ulike byggetrinnene før det gis midlertidig brukstillatelse og ferdigsattes for nye bygg.
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 Krav til anleggsfasen
Miljødirektoratets retningslinjer for behandling av luftkvalitet og støy i arealplanleggingen, T1520 og T – 1442/2012, legges til grunn for miljøforhold i anleggsfasen.
Viser til planforslaget for ytterligere informasjon.

Vurdering
Plankart og planforslag
Kommunen oversendte et mangelbrev til regulanten der det blant annet ble etterspurt et mer
detaljert plankart. Dette er imøtekommet, og plankartet viser nå områder avsatt til
boligbebyggelse, renovasjonsanlegg, lekeplass, veg, gatetun, gang- og sykkelveg, samt annen
veggrunn – grøntareal. Plankartet er oversiktlig og gir et tydelig bilde av hva områdene tenkes
brukt til.
Regulanten har i planforslaget gitt en god beskrivelse av hva som ønskes gjennomført, dagens
forhold og konsekvenser av planforslaget. Rådmannen ser at regulanten har skrevet feil PlanID
på planforslaget. Dette må endres til 16482016019.
Risiko og sårbarhetsanalyse
Det er vedlagt en egen rapport som viser risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) for planområdet.
Analysen bygges opp ved at forhold om ikke er relevant for planen ikke videre blir analysert slik
som relevante forhold.
Rådmannen ser at alle risikoforholdene i planen (snøskred, støv og støy: trafikk, ulykke i av/påkjørsler, ulykker gående/syklende, trafikkulykke ved anleggsgjennomføring) kommer inn
under grønn sone (akseptabel risiko/tiltak ikke nødvendig).
Analysen avdekket ingen risikoer som krever tiltak, men flere forhold som krever nærmere
vurdering. Disse blir videre beskrevet i ROS – analysen.
Rådmannen ser at under punkt 4.4 er avsnitt 3 og 5 det samme. Et av disse fjernes.
Rådmannen mener ROS – analysen gir en god oversikt over risiko og sårbarhetsforhodene på
området, og har ingen ytterligere kommentarer til dette.
Støyutredning
Det foreligger videre en egen støyrapport for planområdet, utarbeidet at Multiconsult. Rapporten
beskriver krav og retningslinjer, beregningsresultat og støytiltak.
Soknes 1 ligger i gul støysone, mens Kalvtrøa 6 ligger utenfor gul støysone.
Rådmannen mener rapporten gir en god oversikt over støysituasjonen for området.
Planbeskrivelse
Boligbebyggelse
Rådmannen synes det er bra at det legges opp til fortetting i sentrumsnære områder. Det er
kommet inn flere merknader av avgjørende betydning knyttet til boligbebyggelsen på Kalvtrøa 6.
Naboene på eiendommen gbnr 45/322 og gbnr 45/319 er ikke positive til den planlagte
bebyggelsen. De er bekymret for bla. blokkbebyggelsens tilpassing i boligområdet, at det er en
uegnet tomt og at bebyggelsen plasseres nært nabogrensen.
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Rådmannen forstår naboenes bekymring, men viser til kommunedelplan Støren der det legges
opp til fortetting. Rådmannen er likevel enig med naboene at dette er en relativ liten tomt som
legger opp til høy utnyttelse av arealene.
Videre kommer det fram en avgjørende merknad fra grunneier av Kalvtrøa 6
(Opplysningsvesenets fond) at de ikke vil godta salg av seksjoner eller annet til selveiere på
denne eiendommen. Det gjøres videre oppmerksom på at boligsameie/ seksjonering må ha
samtykke fra Opplysningsvesenets fond.
Rådmannen mener dette er uheldig da planen legger opp til seksjonering av eiendommen.
Multiconsult kommenterer at dette er privatrettslige avtaler, men Rådmannen er av den
oppfattning at dette er forhold som må avklares på nåværende tidspunkt slik at det ikke
utarbeides en reguleringsplan som til slutt ikke kan realiseres. Rådmannen anbefaler derfor at
tomten på Kalvtrøa 6 tas ut at planforslaget fram til det foreligger en privatrettslig avtale med
Opplysningsvesenets fond.
Uteareal og lekeplass
I kommuneplanens arealdel er det krav om at det skal etableres minst 50m2 uteoppholdsareal per
boenhet og at minst halvparten av arealet skal være i fellesarealer. Det er avsatt et areal til
lekeplass på Soknes 1, samt sikret i rekkefølgebestemmelsene at utomhusareal og lekeplass skal
være opparbeidet i samsvar med godkjent utomhusplan for de ulike byggetrinnene før det gis
midlertidig brukstillatelse og ferdigattest for nye bygg. Rådmannen vurderer det som svært
positivt at dette er sikret i rettefølgebestemmelsene.
Tilgang til sosiale møteplasser
Rådmannen ser at planområdet ligger sentralt på Støren og at dette gir gode muligheter for gå og
sykle til skole, jobb og fritidsaktiviteter. Det er videre ca. 350 – 500 meter til Gaula skole og
kultursenter, og helsesenter. Det er kort avstand til barnehage og barneskole (1km), og idrettspart
(1,5 km). Rådmannen mener at tilgangen til sosiale møteplasser er god og har ingen
kommentarer til dette.
Solforhold
I planbeskrivelsen er det utarbeidet en sol-/ og skyggeanalyse for vårjevndøgn (20.mars) og
sommersolverv (21.juni) for situasjoner kl 12, 15 og 17. I alle situasjonene påvirkes
nabobebyggelsen i liten grad av at den nye bebyggelsen skaper skygge hos naboeiendommene.
Rådmannen synes det er positivt at det er lagt ved illustrasjonsmateriale i planbeskrivelsen som
bekrefter dette.
Parkering
Det legges opp til at mesteparten av parkeringen skjer i parkeringskjeller under planlagt
bebyggelse, noe som er gunstig i forbindelse med BYA. Det skal etableres minst 1,5
parkeringsplass for bil og 2 parkeringsplasser for sykkel per boenhet. Minst 5% av
parkeringsplassene skal tilrettelegges for mennesker med nedsatt funksjonsevne og minst 20% av
parkeringsplassene skal være forberedt for lading av ladbare kjøretøy. Dette er også sikret i
planbestemmelsene.
I planbestemmelsene for kommunedelplan Støren står det også et krav om 0,5 parkeringsplass
for gjest per boenhet. Det er ikke beskrevet hvorfor dette ikke innfris, og Rådmannen mener
dette må komme fram i planbeskrivelsen.

226

Trafikksikkerhet
Det er innregulert en gang- og sykkelveg som skal ivareta trafikksikkerheten for de myke
trafikantene. Videre framkommer det i planbestemmelsen og planbeskrivelsen at det skal
etableres et skille mellom kjørevegen og gang- og sykkelvegen. Å tilrettelegge for gang- og
sykkelveg er noe Rådmannen vurderer som positivt. Rådmannen mener likevel at utarbeidelse av
gang- og sykkelveg skal sikres i rekkefølgebestemmelsene før det gis brukstillatelse og
ferdigattest for nye bygg.
Støv og støy
Fylkesmannen har kommet med innspill at både T-1442/2012: Retningslinje for behandling av
støy i arealplanlegging, og T-1520: Retningslinje for behandling av luftkvalitet i planleggingen,
har egne kapitler som omhandler bygge- og anleggsdrift. Fylkesmannen ber om at grenseverdier
og avbøtende tiltak som beskrevet i kapittel 6 i T-1520 og kapittel 4 i T-1442/2012 legges til
grunn ved utarbeidingen av reguleringsplanen. Dette er sikret i rekkefølgebestemmelsene til
planen. Det er videre vurdert støy- og luftforholdene i ROS – analysen, beskrevet i
planbeskrivelsen og lagt ved egen støyvurderingsrapport. Rådmannen mener kravet fra
Fylkesmannen er imøtekommet.
Vannforsyning
Løsning for vannforsyning og avløp i planområdet løses med tilkobling til eksisterende anlegg i
området. Mattilsynet kommenterer at det er en forutsetning at ledningsnettet som berører
planområdet er tilstrekkelig dimensjonert med tanke på økt vannleveranse i området, og at dette
må avklares med vannverkseier – Midtre Gauldal kommune. Det er sikret i planbestemmelsene
at ny bebyggelse skal kobles til offentlig ledningsnett for vann-, avløp og overvann i vegen
Kalvtrøa. Rådmannen savner derimot en tyngre beskrivelse av den tekniske infrastrukturen og
overvann i punkt 6.6 i planbeskrivelsen.
Det bør også sikres i rekkefølgebestemmelsene at vann- og avløpsanlegg, inklusive renseanlegg
og utslipp, skal være opparbeidet før ferdigattest gis for første bolig.
Geotekniske forhold
Det ble i oppstartsmøtet krevd vurdering av geotekniske forhold for planområdet. Dette er
vurdert i planbeskrivelsen med en konklusjon om at det ikke er fare for hverken snøskred,
steinsprang eller jord og flomskred i området.
Klima
Planområdet ligger sentralt og i gåavstand til mange aktiviteter i nærområdet. Det er videre lagt
til rette for gang- og sykkelveg, noe som reduserer behovet for bil. Videre er det avsatt at minst
20% av de tiltenkte parkeringsplassene skal være forberedt for lading av ladbare kjøretøy. Dette
vurderer Rådmannen som positivt og som imøtekommer kravet om tiltak som skal forebygge
utslipp av klimagasser.
Universell utforming
Det er satt krav til universell utforming i planbestemmelsene, punkt 2.7. Rådmannen har ingen
kommentarer til dette.
Adkomst og avfallsløsning
Envina har kommet med krav knyttet til adkomst og kjørbar gangveg, samt avfallsløsninger.
Dette er beskrevet i planbeskrivelsen, samt at renovasjonsløsningene er sikret i
planbestemmelsene.
SOSI – kontroll
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Det er foretatt en SOSI – kontroll av plankartet. Det ble ikke funnet noen feil under kontrollen.
Rådmannen har på nåværende tidspunkt ingen ytterligere kommentarer til planforslaget.
Endringer
Disse endringene må skje før planen legges ut på høring:
-

Det er skrevet feil PlanID på planforslaget. Dette må endres til 16482016019
Planområdet på Kalvtrøa 6 tas ut at planforslaget fram til det foreligger en
privatrettslig avtale med Opplysningsvesenets fond.
Foreligger det ingen privatrettslige avtaler med Oppløsningsevnes fond må
planmaterialet oppdateres slik at forhold som angår Kalvtrøa 6 tas ut av planforslaget.
I ROS – analysen punkt 4.4 er et avsnitt skrevet to ganger (avsnitt 3 og 5). Det ene
avsnittet må slettes.
I planbestemmelsene for kommunedelplan Støren står det krav om 0,5
parkeringsplass for gjest per boenhet. Det må nevnes i planbeskrivelsen hvorfor dette
ikke imøtekommes.
Utarbeidelse av gang- og sykkelveg må sikres i rekkefølgebestemmelsene før det gis
brukstillatelse og ferdigattest for nye bygg.
Det må foreligge en tyngre beskrivelse av den tekniske infrastrukturen og overvann i
punkt 6.6 i planbeskrivelsen.
Det må sikres i rekkefølgebestemmelsene at vann- og avløpsanlegg, inklusive
renseanlegg og utslipp, skal være opparbeidet før ferdigattest gis for første bolig.

Konklusjon
Planforslaget anbefales lagt ut på høring og offentlig ettersyn med de endringene som nevnt
ovenfor.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune vedtar reguleringsplan 16482016019 Soknes 1 og Kalvtrøa 6 sendes
på høring og legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer i planforslaget:
-

Det er skrevet feil PlanID på planforslaget. Dette må endres til 16482016019
Planområdet på Kalvtrøa 6 tas ut at planforslaget fram til det foreligger en
privatrettslig avtale med Opplysningsvesenets fond.
Foreligger det ingen privatrettslige avtaler med Oppløsningsevnes fond må
planmaterialet oppdateres slik at forhold som angår Kalvtrøa 6 tas ut av planforslaget.
I ROS – analysen punkt 4.4 er et avsnitt skrevet to ganger (avsnitt 3 og 5). Det ene
avsnittet må slettes.
I planbestemmelsene for kommunedelplan Støren står det krav om 0,5
parkeringsplass for gjest per boenhet. Det må nevnes i planbeskrivelsen hvorfor dette
ikke imøtekommes.
Utarbeidelse av gang- og sykkelveg må sikres i rekkefølgebestemmelsene før det gis
brukstillatelse og ferdigattest for nye bygg.
Det må foreligge en tyngre beskrivelse av den tekniske infrastrukturen og overvann i
punkt 6.6 i planbeskrivelsen.
Det må sikres i rekkefølgebestemmelsene at vann- og avløpsanlegg, inklusive
renseanlegg og utslipp, skal være opparbeidet før ferdigattest gis for første bolig.

Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.

228

229

Detaljregulering Soknes 1 og Kalvtrøa 6
Planbeskrivelse
PlanID 2016006, Midtre Gauldal kommune
OPPDRAG
Reguleringsplan Soknes 1 og Kalvtrøa 6
OPPDRAGSGIVER
Løwi eiendom AS
DOKUMENTKODE
418439‐PLAN‐PBL‐008_rev01
DATO
Privat planforslag 24.04.17_rev12.07.17

230

418439‐PLAN‐PBL‐008_rev01

Privat planforslag 24.04.17_rev 12.07.17

231

SIDE 2/30

multiconsult.no
1 Bakgrunn

Detaljregulering Soknes 1 og Kalvtrøa 6
Planbeskrivelse

RAPPORT
OPPDRAG

Reguleringsplan Soknes 1 og Kalvtrøa 6

DOKUMENT KODE

418439‐PLAN‐PBL‐008_rev01

EMNE

Planbeskrivelse

TILGJENGELIGHET

Åpen

ANSVARLIG ENHET

3032 Arealplan

OPPDRAGSGIVER

Løwi eiendom AS

OPPDRAGSLEDER

Sissel Enodd

KONTAKTPERSON

Per Ivar Winsnes

SAKSBEHANDLER

Sissel Enodd

Nøkkelinformasjon om planforslaget
Forslagsstiller/tiltakshaver (vår oppdragsgiver)

Løwi eiendom AS

Kontaktperson forslagsstiller/tiltakshaver

Per Ivar Winsnes

Adresse, gnr./bnr.

Soknes 1, gnr/bnr. 45/42 og Kalvtrøa 6, gnr./bnr. 45/1F52.

Grunneiere (sentrale)

Løwi eiendom AS

Plankonsulent

Multiconsult ASA

Kontaktperson plankonsulent

Sissel Enodd

Oppstartsmøte med kommunen avholdt, dato

16.12.2016

Kunngjøring oppstart, dato

22.12.2016

Informasjonsmøte avholdt, dato

‐

Planforslag utarbeidet, dato

18.04.2017, rev_12.07.2017

Gjeldende planstatus

Boligområde i kommunedelplan for Støren

Hovedformål i planforslag

Boligbebyggelse – blokkbebyggelse

Konsekvensutredningsplikt

Nei

Foreligger varsel om innsigelse?

Nei

418439‐PLAN‐PBL‐008_rev01

Privat planforslag 24.04.17_rev 12.07.17

232

SIDE 3/30

multiconsult.no
1 Bakgrunn

Detaljregulering Soknes 1 og Kalvtrøa 6
Planbeskrivelse

INNHOLDSFORTEGNELSE
1

Bakgrunn .............................................................................................................................................................................. 5

2

Planområdet ......................................................................................................................................................................... 5

3

Planprosessen, medvirkning og samråd ................................................................................................................................ 6

4

Planstatus og rammebetingelser ........................................................................................................................................... 6
4.1 Kommunedelplan for Støren ................................................................................................................................................ 6
4.2 Reguleringsplan .................................................................................................................................................................... 7

5

Beskrivelse av planforslaget.................................................................................................................................................. 8
5.1 Hovedtrekk i planforslaget.................................................................................................................................................... 8
5.2 Områder for bebyggelse og anlegg ....................................................................................................................................... 8
5.3 Samferdsel og teknisk infrastruktur .................................................................................................................................... 15
5.4 Hensynssoner...................................................................................................................................................................... 15

6

Konsekvenser /virkninger av planforslaget ......................................................................................................................... 16
6.1 Kulturminner ....................................................................................................................................................................... 16
6.2 Naturmangfold.................................................................................................................................................................... 16
6.3 Landbruk og sikring av jordressurser .................................................................................................................................. 16
6.4 Barn og unges oppvekstvilkår, folkehelse og friluftsliv ....................................................................................................... 16
6.5 Landskap ............................................................................................................................................................................. 17
6.6 Teknisk infrastruktur og overvann ...................................................................................................................................... 21
6.7 Klima og energi ................................................................................................................................................................... 21
6.8 Risiko og sårbarhet, ROS‐analyse ........................................................................................................................................ 21
6.9 Trafikkforhold ..................................................................................................................................................................... 21
6.10 Forurensning ....................................................................................................................................................................... 22
6.11 Skred/områdestabilitet ....................................................................................................................................................... 23
6.12 Bygge‐ og anleggsfase ......................................................................................................................................................... 26

7

Innspill ................................................................................................................................................................................ 26

Vedlegg:
Rapport Multiconsult 418439‐RIA‐RAP‐001: Soknes 1 og Kalvtrøa 6, Støyutredning
Rapport Multiconsult 418439‐PBL‐RAP‐011: Risiko‐ og sårbarhetsanalyse til reguleringsplan for Soknes 1 og Kalvtrøa 6

418439‐PLAN‐PBL‐008_rev01

Privat planforslag 24.04.17_rev 12.07.17

233

SIDE 4/30

multiconsult.no
1 Bakgrunn

Detaljregulering Soknes 1 og Kalvtrøa 6
Planbeskrivelse

1

Bakgrunn
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbygging på Støren. Eiendommene gnr./bnr.
45/42 og 45/1/F52 ønskes regulert til boligbebyggelse med (lav‐)blokkbebyggelse. Soknes 1 ønskes
regulert til boligbebyggelse med tre etasjer og parkeringskjeller med 18 boenheter. Kalvtrøa 6 ønskes
regulert til boligbebyggelse med parkering i underetasjen og boliger i to etasjer over med 6 boenheter.
Løwi eiendom AS er forslagstiller og Multiconsult ASA er plankonsulent.

2

Planområdet
Planområdet ligger sentrumsnært på
Støren, i området Kalvtrøa og Basmoen.
Planområdet er delt i to og går ut til
midten av tilgrensende veger, Soknes og
Kalvtrøa. For øvrig følger avgrensningen
eiendomsgrensene til eiendommene
gnr/bnr. 45/42 og 45/1F52.
For Soknes 1 gnr./bnr, 45/42, er
eiendomsgrensene mot gnr./bnr. 44/97
og 45/87 usikre. Erfaring tilsier at det er
relativt små avvik mellom usikre
eiendomsgrenser som er vist i
grunnkartet og eiendomsgrenser som
fastsettes ved kartforretning i dette
området. Forslagstiller har søkt om
fradeling og det forutsettes at
eiendomsgrensene blir fastsatt før
reguleringsplanen vedtas, og at Figur 2‐1: Beliggenhet på Støren.
formålsgrensene skal følge sikre
eiendomsgrenser.
Eiendommene har
kommunale veger.

adkomst

fra

Figur 2‐2: Avgrensning av planområdet er vist med svart, stiplet
linje.
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Begge eiendommene er bebygd med
boligbebyggelse.

Figur
2‐3:
Flyfoto
av
planområdet.
Planområdets plassering er illustrert med rød
stiplet linje.

3

Planprosessen, medvirkning og samråd
Oppstartsmøte med Midtre Gauldal kommune ble avholdt 16.12.16.
Planforslaget er vurdert i henhold til plan‐ og bygningsloven § 12‐3 tredje ledd, jf. § 4‐2 med tilhørende
forskrift. Midtre Gauldal kommune har vurdert at planforslaget ikke faller inn under forskriftens
virkeområde og at det ikke er krav om konsekvensutredning og planprogram.
Oppstart av arbeid med reguleringsplan ble kunngjort i Trønderbladet, på kommunens og Multiconsult
sine nettsider den 22.12.16. Grunneiere, berørte naboer og offentlige myndigheter er varslet per brev
datert 21.12.16.
Det er ved melding om oppstart av planarbeid kommet uttalelser fra fem statlige eller regionale
myndigheter, fra renovasjonsselskapet og fra eiere av to naboeiendommer. Disse er oppsummert og
Fv. 674
kommentert i kap. 7.

4

Planstatus og rammebetingelser

4.1

Kommunedelplan for Støren

Lundamo

Begge eiendommene ligger innenfor området
som er avsatt til boligbebyggelse B4 i
kommunedelplan for Støren.

Korsen
Kalvtrøa 6

Soknes 1

Figur 4‐1: Utsnitt av kommunedelplan for Støren der
beliggenhet for planområdene er vist med svart, stiplet
linje.
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Bestemmelser knyttet til område B4 og sone B:
 Gjeldende plankart ID 1967004. Deler av området er erstattet av nye planer. Bestemmelsene i
kommunedelplanen gjelder foran reguleringsplanen
 Plassering av ny bebyggelse skal følge eksisterende bygningers byggelinje
 Boligtype: småhusbebyggelse, kjede, rekke, flermannsbolig, tunstruktur
 Byggehøyde: 3 etasjer, inkl. sokkel /kjeller og loft
 Utnyttingsgrad inntil: % BYA = 40 % men minst 4 boenheter pr. daa
 Min. MUA (minste uteoppholdsareal) pr. enhet: 50 m2, hvorav min. 25 m2 i fellesløsning ved 4 eller
flere enheter
 Parkeringskrav bil: 1,5 + 0,5 gjest, fortrinnsvis i fellesløsning i kjeller
 Avfallsløsning: Felles samlepunkt. Nedgravd skal vurderes. Frittstående private dunker tillates ikke.
4.2

Reguleringsplan
Begge eiendommene ligger innenfor
Reguleringsplan Basmoen og Kalvtrøa, med
ikrafttredelsesdato 19.5.1967.
Soknes 1 er regulert til offentlig bebyggelse/
sentrumsformål.

Kalvtrøa 6

Kalvtrøa 6 er regulert til boliger.
Korsen

Figur 4‐4: Utsnitt av reguleringsplan Basmoen og Kalvtrøa.
Beliggenhet for planområdene er vist med svart, stiplet
linje.
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5

Beskrivelse av planforslaget

5.1

Hovedtrekk i planforslaget
Tabellen under viser sammendrag av arealformål i planforslaget:
Arealformål

Sosi

Feltnavn

Vertikalnivå

Eieform

daa

Boligbebyggelse‐blokkbebyggelse

1113

BBB

På bakken

Annen

2,14

Renovasjonsanlegg

1550

BRE

På bakken

Annen

0,01

Lekeplass

1610

BLK

På bakken

Annen

0,15

Veg

2010

o_SV

På bakken

Offentlig

0,31

Veg

2010

SV

På bakken

Annen

0,09

Gatetun

2014

SGT

På bakken

Annen

0,17

Gang‐/sykkelveg

2015

o_SGS

På bakken

Offentlig

0,23

Annen veggrunn ‐ grøntområde

2019

o_SVG

På bakken

Offentlig

0,16

BEBYGGELSE OG ANLEGG

SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

PLANOMRÅDE

På bakken

3,3

Tabell 5‐1: Sammendrag av arealformål.

Figur 5‐1: Utsnitt av reguleringsplankart.

5.2

Områder for bebyggelse og anlegg
Eiendommene gnr./bnr. 45/42 og 45/1/F52, reguleres for oppføring av blokkbebyggelse, områdene
BBB1 og BBB2. Planområdet ligger sentrumsnært og arealene bør derfor utnyttes effektivt. Det er
utarbeidet forprosjekt for bebyggelse på begge eiendommene. Soknes 1 forutsettes bygd ut med 16
boenheter, med boliger i 3 etasjer og parkeringskjeller. Kalvtrøa 6 forutsettes bygd ut med 6
boenheter, med boliger i 2 etasjer og parkeringskjeller/sokkel.

418439‐PLAN‐PBL‐008_rev01

Privat planforslag 24.04.17_rev 12.07.17

237

SIDE 8/30

multiconsult.no
5 Beskrivelse av planforslaget

Detaljregulering Soknes 1 og Kalvtrøa 6
Planbeskrivelse

Tabellen under viser utnytting i forprosjekt og utnytting i reguleringsplanen.
Utnytting, forprosjekt og plan
Tomteareal

BBB1, Soknes 1

BBB2, Kalvtrøa 6

1803 m2

761 m2
2

Boenheter, antall, størrelse

4 stk 4‐roms/102 m
6 stk 4‐roms / 90 m2
6 stk 3‐roms / 68 m2

6 stk 2 roms / 55 m2

480 m2

180 m2

UTNYTTING
Bygning, BYA forprosjekt

15 m2 / 90 m2

Svalgang, heis mv. str./BYA forprosjekt

12 m2 / 36 m2
2

Balkong str./BYA forprosjekt

2*15,5+4*12,5 / 80 m

12 m2 / 36 m2
4 stk / 72 m2

Parkering på bakken, antall/BYA forprosjekt
Sum BYA

670 m

2

324 m2

% BYA forprosjekt

50 %

42,6 %

% BYA plan

60 %

45 %

Krav i plan: parkeringsplasser, 1,5 plass pr. boenhet

24 stk

9 stk

Parkeringsplasser i kjeller, forprosjekt

30 stk

7 stk

Sum parkeringsplasser kjeller og bakken, forprosjekt

32 stk

11 stk

800 m2

300 m2

2

270 m2

PARKERING

UTEOPPHOLDSAREAL
Krav uteoppholdsareal, 50 m2/boenhet
Uteoppholdsareal på bakken, forprosjekt

705 m

Uteoppholdsareal balkong, sum

240 m2

72 m2

Uteoppholdsareal svalgang

255 m2

72 m2

2

Sum uteoppholdsareal forprosjekt

1200 m

414 m2

Tabell 5‐2: Utnytting, parkering og uteoppholdsareal.
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Figur 5‐2: Illustrasjonsplan for Soknes 1.

Figur 5‐3: Illustrasjonsplan for Kalvtrøa 6.
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Bebyggelse som forutsettes fjernet

Det er planlagt å fjerne eksisterende bebyggelse på eiendommene og disse er derfor regulert med
juridisk linje for bebyggelse som er forutsatt fjernet.
Utnytting

Soknes 1 er forutsatt bygd ut med tre etasjer og parkeringskjeller. Forprosjektet viser bygning med ca.
10 meter gesimshøyde over terrengnivå i forhold til dagens gang‐ og sykkelveg, som har kotehøyde ca.
92. Byggehøyde på tomta skal ikke overstige kotehøyde 104.

Figur 5‐3: Snitt av planlagt bebyggelse i Soknes 1 (Arkitektene vis‐a‐vis 14.3.17).

BBB2, Kalvtrøa 6 er forutsatt bebygd med to etasjer og parkering i kjeller/sokkel. Forprosjektet viser
bygning med gesimshøyde ca. 10 meter over terrengnivå for vegen, som har kotehøyde ca. 87.
Byggehøyde på tomta skal ikke overstige kotehøyde 98.

Figur 5‐4: Snitt av planlagt bebyggelse i Kalvtrøa 6 (Arkitektene vis‐a‐vis 28.2.17).

Maksimalt bebygd areal er jf. ny reguleringsplan for Soknes leir, regnet ut fra 45 % av tomtearealet.
Bebygd areal (BYA) for en tomt er summen av bebygd areal for alle bygninger, bygningsdeler og
konstruksjoner over bakken, åpent overbygd areal og nødvendig areal for biloppstillingsplasser på
tomta. For Soknes 1 er %BYA satt til maks. 65 % av arealet som reguleres til bolig da deler av tomta
reguleres til lekeplass, gatetun og veg til parkeringskjeller.
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Byggegrense er for Soknes 1 lagt 4 meter fra eiendomsgrenser mot nord, øst og sør. Dagens bolighus
på eiendommen ligger ca. 2 meter fra eiendomsgrensa mot vegen. Mot vest og vegen Soknes åpner
planen for at det kan plasseres trappe‐/ heishus inntil 1,5 meter fra eiendomsgrense/formålsgrense
mot annen veggrunn, eller ca. 10 meter fra midten av vegen. På sørsiden av det planlagte trappe‐
/heishuset ligger byggegrensa ca. 15 m fra midten av vegen/6 meter fra eiendomsgrensa og på
nordsiden ligger byggegrensa ca. 17 m fra midten av vegen/8 meter fra eiendomsgrensa.
For Kalvtrøa 6 er byggegrense lagt 4 meter fra eiendomsgrensene.
Parkeringskjeller kan bygges under bakken, inntil 1 meter fra eiendomsgrense for Soknes 1 og inntil 2
meter fra eiendomsgrense for Kalvtrøa 6. Hjemmel til dette er gitt i bestemmelsesområdene #1 og #2.
Parkering

Det er krav om at det skal etableres minst 1,5 parkeringsplass for bil og 2 parkeringsplasser for sykkel
per boenhet. Mesteparten av parkeringskravet er forutsatt dekket i parkeringskjeller. Minst 5 % av
parkeringsplasser for bil skal tilrettelegges for mennesker med nedsatt bevegelsesevne og minst
20 % av parkeringsplassene skal være forberedt for lading av ladbare kjøretøy.

Figur 5‐5: Parkeringskjeller for Soknes 1, med 30 parkeringsplasser, 18 boder og fellesbod (Arkitektene vis‐a‐vis 14.3.17).
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Figur 5‐6: Parkeringskjeller i Kalvtrøa 6, med 7 parkeringsplasser og 6 boder (Arkitektene vis‐a‐vis 28.2.17).

Uteoppholdsareal og lekeplass

Iht. kommunedelplan for Støren er det krav om at det skal etableres minst 50 m2 uteoppholdsareal per
boenhet og at minst halvparten av arealet skal være i fellesarealer. Uteoppholdsarealer forutsettes
løst innenfor BBB1 og BLK på Soknes 1. BLK ligger sør på tomta Soknes 1 og er regulert til lekeplass.
Innenfor BBB2 og BLK skal det som minimum opparbeides en felles lekeplass tilrettelagt for barn under
6 år med størrelse minst 50 m².
Utomhusareal og lekeplass skal være opparbeidet i samsvar med godkjent utomhusplan for de ulike
byggetrinnene før det gis midlertidig brukstillatelse og ferdigattest for nye bygg.
Renovasjon

Etter dialog med Envina er det planlagt nedgravde containere Soknes 1. Disse skal plasseres i areal som
reguleres til renovasjonsanlegg, ved nedkjøring til parkeringskjeller. Renovasjonsbil kjører over
gatetun/gårdsplassen på nordvestsida av boligbygget. Det skal være fri kjørebanebredde på minimum
3,5 meter, og fri høyde på 4,0 meter.
For Kalvtrøa 6 (BB2) er det planlagt felles avfallsløsning med store plastbeholdere. Det skal
tilrettelegges fast dekke sentralt ved innkjøringen til området.
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Overvann, vann og avløp, fjernvarme og fiber

Det ligger offentlig ledningsnett for overvann, vann, avløp, fjernvarme og fiber i vegen Kalvtrøa.

Figur 5‐7: Eksisterende vann og avløpsledninger.

Ny bebyggelse skal tilknyttes det offentlige ledningsnettet for vann‐ og avløp, overvann, fjernvarme og
fiber i Kalvtrøa, i ledningstrase som vist i figur 5‐8. Overvann ivaretas med infiltrering i grønne flater og
ved at vann fra flater med fast dekke og taknedløp ledes til overvannsledning i Kalvtrøa.

Figur 5‐8: Plan for nye vann og avløpsledninger som legges til Soknes 1 fra Kalvtrøa 6. Eksisterende vann‐ og
avløpsledninger til Soknes 1 utgår.
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5.3

Samferdsel og teknisk infrastruktur
Plangrense følger midt veg av de kommunale vegene Kalvtrøa og Soknes. Eksisterende kjørebaneareal
i disse vegene reguleres til offentlig veg. Eksisterende gang‐ og sykkelveg langs Soknes reguleres til
offentlig gang‐ og sykkelveg. Areal utenfor vegkant, som inngår i veggrunnen, reguleres til offentlig
annen veggrunn – grøntareal. Det skal etableres et skille mellom gang‐/sykkelvegen og kjørebanen i
vegen Soknes.

Kjøreatkomst til BBB1, Soknes 1, er forutsatt med avkjørsel og nedkjøring til parkeringskjeller fra
den kommunale vegen Soknes, i nordvestre hjørne av tomta. Dette arealet reguleres til veg. I tillegg
er det forutsatt en avkjørsel omtrent midt på tomta til areal regulert til gatetun, for blant annet
renovasjonsbil. Avkjørsler er regulert med piler.
Areal som reguleres til gatetun på Soknes 1 er atkomstsone til boliger. Arealet kan opparbeides til
uteopphold, grøntareal, til kjøring for varelevering, renovasjon o.l og med inntil 2
parkeringsplasser. Det skal være gjennomkjøring for renovasjonsbil, mellom avkjørselspilene som
fremgår av reguleringsplankartet, med fri kjørebanebredde på minimum 3,5 meter og fri høyde
på 4,0 meter.
Kjøreatkomst til BBB2, Kalvtrøa 6, er forutsatt fra den kommunale vegen Kalvtrøa. Avkjørsler er
regulert med piler og kjøreareal er forutsatt løst innenfor byggeområdet.
5.4

Hensynssoner

Nødvendig sikt for avkjørsler er vist med frisiktsoner. I plankartet er tatt med siktetrekanter ved
utkjøring til Soknes og Kalvtrøa. Innen sikttrekantene skal eventuelle sikthindringer ikke være høyere
enn 0,5 m over primærvegens kjørebanenivå.
For vegen Soknes vil ferdsel langs gang‐ og sykkelvegen være førende for siktelinjene, med øyepunkt
3,0 meter fra formålslinje og 25 meter stoppsikt. Siktlinjer mellom Soknes 1 og avkjørsel er også
ivaretatt med øyepunkt 6 meter fra vegkant og 60 meter stoppsikt. Sikttrekantene ligger for det meste
innenfor areal regulert til samferdselsanlegg.
Kalvtrøa er atkomstveg i boligområde med fartsgrense 30 km/t. Avkjørsel er planlagt med forutsetning
om ÅDT <50. Avkjørsel vil være relativt flat på de første meterene. Sikt er ivaretatt med øyepunkt 4
meter fra vegkant og 30 meter stoppsikt. Sikttrekantene ligger for det meste innenfor areal regulert til
samferdselsanlegg.
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6

Konsekvenser /virkninger av planforslaget

6.1

Kulturminner
Kulturminneregisteret viser at det ikke er registrert automatisk fredede kulturminner innen området.
Sør‐Trøndelag fylkeskommune uttaler at det vurderes å være liten risiko for at planen vil komme i
konflikt med slike.
Stabbur på Soknes 1 er registrert i SEFRAK. Dette er foreslått fjernet fra tomta og flyttes til et annet
sted.
Iht. kulturminnelovens § 8 er det generell aktsomhets‐ og meldeplikt. Dersom det under arbeidet i
marka skulle komme fram noe som kan være et fredet kulturminne, skal arbeidet stanses og Sør‐
Trøndelag fylkeskommune skal varsles.

6.2

Naturmangfold
Temaet er utredet ut fra de fem prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8‐12. Planen vurderes ikke å gi
vesentlige negative konsekvenser for naturmangfoldet.
Planområdet består av eksisterende bebyggelse med gårdsplass og hage. Det er ikke påvist
naturmangfold av betydning som blir berørt av tiltaket, hverken i naturbasen eller i artsdatabanken.
Det vurderes å være liten sannsynlighet for at det finnes forekomster av sjeldne arter eller viktige
naturtyper på området som ikke er registrerte. Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være tilfredsstillende.
Tiltakets samlede ulemper i forhold til miljø vurderes til å være mindre enn de samfunnsmessige
fordelene som oppnås ved å gjennomføre tiltaket.

6.3

Landbruk og sikring av jordressurser
Planområdet består av eksisterende bebyggelse med gårdsplass og hage og er allerede omdisponert.
Planen vurderes ikke å medføre negative konsekvenser for landbruk eller jordressurser for øvrig.

6.4

Barn og unges oppvekstvilkår, folkehelse og friluftsliv
Eiendommene ligger sentralt på Støren og det gir gode muligheter for å gå og sykle til skole, jobb og
aktiviteter med gangavstand til viktige grønne og sosiale møteplasser, og ‐infrastruktur. Det ca. 350‐
500 meter til Gauldal skole og kultursenter og likeså til Helsesenteret. Det er ca. 1 km til barnehage og
barneskole, ca. 1,5 km til Idrettsparken og ca. 2 km til Liøya barnehage. Grønnplan for Støren sentrum
viser også fremtidige grønne møteplasser på Korsen og Fredheim.
Det eksisterer gang‐/sykkelveg langs de kommunale vegene fra vegene Soknes og Rørosveien og fram
til butikker og servicefunksjoner på Prestteigen og i Støren sentrum samt til barnehager og barneskole.
Herfra er det også tilgang til grøntområder og friluftsområder. Planen medfører ikke omdisponering
av arealer som er brukt eller regulert til friluftsliv eller lek.
Det er krav om at det avsettes minst 50 m2 uteoppholdsareal for hver boenhet og at halvparten av
arealet skal være i felles løsning. Felles uteoppholdsareal må opparbeides på en slik måte at det er
egnet for uteopphold og minst 50 m2 skal tilrettelegges for lek for små barn. Det er gitt bestemmelse
til planen om at det skal utarbeides utomhusplan og at uteoppholdsarealene skal ferdigstilles før det
kan gis ferdigattest til nytt bygg. Aktuelle arealer er godt skjermet fra trafikk, støy og annen
forurensing.

418439‐PLAN‐PBL‐008_rev01

Privat planforslag 24.04.17_rev 12.07.17

245

SIDE 16/30

multiconsult.no
6 Konsekvenser /virkninger av planforslaget

Detaljregulering Soknes 1 og Kalvtrøa 6
Planbeskrivelse

Figur 6‐1: Utsnitt av kart fra Grønnplan Støren sentrum 2014 som viser gangstrekninger med svart strek, eksisterende
grønne møteplasser med lys grønn og fremtidige grønne møteplasser med mørk grønn.

Det er ikke høyspentledninger i nærheten av planområdet og ny bebyggelse og uteområder vil ikke
være berørt av elektromagnetiske felt fra slike.
Ny bebyggelse og atkomstområder vil oppfylle krav til god tilgjengelighet (universell utforming) iht.
TEK 10.
6.5

Landskap
Ny bebyggelse vil ikke berøre markerte høydedrag og landskapssilhuetter.
Ny bebyggelse vil bli orientert langs vegene, med retning nord‐øst. Begge tomtene er tilnærmet flate,
men ligger med 2‐3 meter høydeforskjell i tomtas og byggenes lengderetning, slik at kjeller/sokkel tas
opp av naturlig terreng.
Bebyggelsen på Soknes 1 vil være høyere enn eksisterende nabobebyggelse, men med tilsvarende
høyde eller lavere enn høyder for bebyggelse som sannsynligvis vil bli tillatt for fremtidig utbygging på
Korsen. Det samme gjelder for Kalvtrøa 6, men her er nabotomt bebygd med tilsvarende type
bebyggelse som nå planlegges.
Det er utarbeidet sol‐/skyggeanalyser for vårjevndøgn (20. mars) og sommersolverv (21. juni) for
situasjoner kl 12, 15 og 17. Disse viser at skygge fra ny bebyggelse i liten grad vil skygge for uteplasser
til eksisterende bebyggelse ved sommersolverv.
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Kalvtrøa 6, 20. mars kl. 12

Kalvtrøa 6, 21. juni kl. 12

Kalvtrøa 6, 20. mars kl. 15

Kalvtrøa 6, 21. juni kl. 15

Kalvtrøa 6, 20. mars kl. 17

Kalvtrøa 6, 21. juni kl. 17

Figur 6‐2: Sol‐/skygge studier for Kalvtrøa 6 ved vårjevndøgn den 20. mars og sommersolverv den 21. juni, kl. 12, 15 og 17.
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Soknes 1, 20. mars kl. 12

Soknes 1, 20. mars kl. 15

Soknes 1, 20. mars kl. 17
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Soknes 1, 21. juni kl. 12

Soknes 1, 21. juni kl. 15

Soknes 1, 21. juni kl. 17
Figur 6‐3: Sol‐/skygge studier for Soknes 1 ved vårjevndøgn den 20. mars og sommersolverv den 21. juni, kl. 12, 15 og 17.
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6.6

Teknisk infrastruktur og overvann
Planen vil ikke medføre negative virkninger for teknisk infrastruktur i grunnen. Anlegg og ny bebyggelse
kobles til eksisterende ledningsnett i Kalvtrøa.

6.7

Klima og energi
Planområdet ligger sentralt på Støren og i gangavstand til mange funksjoner. Det ligger dermed godt
til rette for å redusere behov for reiser med bil og dermed utslipp av klimagasser. Det er krav om at
minst 1 av 5 parkeringsplasser skal tilrettelegges for lading av ladbare kjøretøy. Forslagsstiller arbeider
for å få fjernvarme til eiendommene.

6.8

Risiko og sårbarhet, ROS‐analyse
Det er gjennomført risikoanalyse ut fra sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. ROS‐analysen er egen
rapport 418439‐PBL‐RAP‐011. Tabellen under viser aktuelle risikoelementer. Grønt er utenfor risiko‐
området, gult krever nærmere vurdering av risiko og rødt krever tiltak iverksatt.
Risikoelementer

Sannsynlighet

Konsekvens

Snøskred

1

3

Støv og støy: trafikk

1

2

Ulykke i av‐/påkjørsler

1

3

Ulykker gående/syklende

1

3

Trafikkulykke ved anleggsgjennomføring

1

3

Risiko

Analysen avdekket ingen risikoer som krever tiltak, men flere forhold som er vurdert nærmere i kap.
6.9 – 6.12 og i ROS‐rapporten.
6.9

Trafikkforhold
Soknes 1 har i dag avkjørsel fra den kommunale vegen Soknes, som også har gang‐/sykkelveg på
samme side som Soknes 1 ligger. Avkjørselen er planlagt flyttet til nordvestre hjørne av tomta. Soknes
har funksjon som samleveg og fartsgrense 50 km/t. Avkjørselen må krysse gang‐/sykkelveg.
Avkjørselen skal iht. Statens håndbok N100 utformes som kryss da det planlegges for mer enn 10
boenheter, og forventet ÅDT vil være >50. Personbil er dimensjonerende kjøretøy. Avkjørsel utformes
med ca. 5 % fall de første 5 meterene fra vegkant av gang‐/sykkelvegen, deretter en naturlig
overgangskurve og videre fall ca. 8 % ned til innkjøring for parkeringskjeller. Hjørneavrunding mellom
vegkant for Soknes 1 og avkjørsel utføres som en enkel sirkelkurve radius R=9 m. Siktlinjer mellom
Soknes 1 og avkjørsel er ivaretatt med øyepunkt 6 meter fra vegkant og 60 meter stoppsikt. Siktlinjer
mellom avkjørsel og gang‐/sykkelveg er ivaretatt med øyepunkt 3 meter fra vegkant og 25 meter
stoppsikt. Sikttrekantene ligger for det meste innenfor areal regulert til samferdselsanlegg.
Kalvtrøa er atkomstveg i boligområde med fartsgrense 30 km/t. Avkjørsel er planlagt med forutsetning
om ÅDT <50. Avkjørsel vil være relativt flat på de første metene. Sikt er ivaretatt med øyepunkt 3 meter
fra vegkant og 30 meter stoppsikt. Sikttrekantene ligger for det meste innenfor areal regulert til
samferdselsanlegg.
Innen sikttrekantene skal eventuelle sikthindringer ikke være høyere enn 0,5 m over primærvegens
kjørebanenivå.
Det er ikke oppgitt ÅDT for de kommuale vegene. For Soknes 1 er det lagt til grunn ÅDT=1200. Det er
anslått at ca. atkomstveg for 200 boliger passerer tomta med 4 turer hver dag. I tillegg er det forutsatt
gjennomgangstrafikk med 400 biler. For Kalvtrøa er det lagt til grunn ÅDT=100 ut fra at ca. atkomstveg
til ca. 25 boliger passerer tomta.
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25 boliger
40 boliger

30 boliger
30 boliger
30 boliger

50 boliger

Figur 6‐4: Kart som viser anslag av antall boliger med avkjørsel fra Sokne og Kalvtrøa.

6.10 Forurensning
Begge eiendommene grenser til kommunale veger. Støy fra vegtrafikk på utendørs oppholdsareal, og
på fasader for planlagt boligbygg er vurdert i rapport Multiconsult 418439‐RIA‐RAP‐001. Soknes 1
ligger i gul sone, men har gjennomgående leiligheter med oppholdsrom mot stille side, samt utendørs
oppholdsområde mot stille side. Det er derfor ikke nødvendig med ytterligere utvendige støytiltak.
Kalvtrøa 6 ligger utenfor gul sone.
Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av luftkvalitet i planleggingen, T‐1520 anbefaler
grenseverdier for luftforurensning ved etablering av luftfølsom bebyggelse, herunder boliger.
Retningslinja sier at alle reguleringsplaner i områder med antatt luftforurensning over anbefalt
grenseverdi skal omtale status og konsekvenser knyttet til luftforurensning. Vegtrafikk og vedfyring
vurderes å være den største kilden til lokal luftforurensning i området. Det er liten biltrafikk forbi
planområdet og vanligvis god luftgjennomstrømning i området. Det er ikke grunn til å anta at
luftforurensning er over de anbefalte grenseverdiene.
Planområdet består av eksisterende boligbebyggelse med gårdsplass og hage. Det er ikke grunn til å
tro at grunnen er forurenset. Ny bebyggelse vil bli tilkoblet kommunalt avløpsnett og det vurderes ikke
å medføre forurensende utslipp.
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6.11 Skred/områdestabilitet
Løsmassekart viser
elve‐ og
bekkeavsetning.
Innenfor planområdet.
NVE Atlas viser ingen
aktsomhetsområder
for kvikkleire, jord‐/
flomskred eller
steinsprang som
berører planområdet.
Eiendommen gnr./bnr.
45/42, Soknes 1, ligger
imidlertid delvis
innenfor
utløpsområdet for
snøskred.
Figur 6‐4: Aktsomhetskart for naturfarer fra NVE. Mørke røde felter indikerer
løsneområder for snøskred, lyse røde områder indikerer utløpsområder.

Fastsettelse av sikkerhetsklasse

I Plan‐ og bygningslovens § 4‐3 Samfunnssikkerhet og risiko‐ og sårbarhetsanalyser heter det at «ved
utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko‐ og sårbarhetsanalyser
gjennomføres for planområdet eller selv foreta en slik analyse. Analysen skal vise alle risiko‐ og
sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål og eventuelle
endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet
avmerkes i planen som hensynssone, jfr. § 11‐8 og 12‐6. Planmyndighet skal i arealplaner vedta slike
bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og
tap».
Plan‐ og bygningslovens § 28 (byggegrunn/miljøforhold) sier at «grunn kan bare deles eller bebygges
dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur‐ eller
miljøforhold».
Det samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller ulempe som følge av tiltak.
For grunn som ikke er tilstrekkelig sikker, skal kommunen om nødvendig nedlegge forbud mot
opprettelse eller endring av eiendom eller oppføring av byggverk, eller stille særlige krav til
byggegrunn, bebyggelse eller uteareal.
Begrepet «tilstrekkelig sikkerhet» er videre kvantifisert i tekniske forskrifter til Plan‐ og bygningsloven,
TEK 10, § 7‐3. Kravene til skredsikkerhet er basert på at jo større konsekvensene er for skred, jo lavere
nominell sannsynlighet for skred kan aksepteres. I veiledningen til de nevnte forskriftene heter det at
bolighus sorterer under sikkerhetsklasse 2, hvilket betyr at største nominelle årlige sannsynlighet for
skred skal være mindre enn 1/1000. Det vil si at de lovpålagte akseptkriteriene tilsvarer mindre enn
ett ødeleggende skred per tusen år per 30 m langs enhver linje på tomten som er vinkelrett på et
eventuelt skredløp.
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I tillegg er det diverse andre lovverk og standarder, som f. eks. NS 5615 Risikovurderinger av
anleggsarbeidersom ligger til grunn for inndeling av risikonivåene.
Skredhendelser som følge av menneskelige inngrep og aktivitet kan i slike tilfeller utgjøre like stor eller
større risiko enn naturgitte forhold. Det forutsettes at slike inngrep og aktiviteter ivaretas i tiltakets
prosjekteringsfase, byggefase og bruksfase etter gjeldende standarder og lovverk. I tillegg må sikring i
eksponerte sprengte skjæringer også vurderes og nødvendig sikring må utføres i alle fasene av tiltakets
levetid.
I § 7‐32 Sikkerhet mot skred heter det under pkt. 2 at «for byggverk i skredområde skal sikkerhetsklasse
mot skred fastsettes. Byggverk og tilhørende uteareal skal plasseres, dimensjoneres eller sikres mot
skred, herunder sekundærvirkningen av skred slik at største nominelle årlige sannsynlighet i tabellen
under ikke overskrides»:
Sikkerhetsklasse for skred

Konsekvens

Største årlige nominelle sannsynlighet

S1

Liten

1/100

S2

Middels

1/1000

S3

Stor

1/5000

Tabell 6‐1: Sikkerhetsklasser i henhold til Plan‐ og bygningsloven.

Når det gjelder sikkerhetsklasse, henvises til Temaveiledning Utbygging i fareområder fra Statens
bygningstekniske etat (Melding H0‐1/2008).
Sikkerhets‐
klasse

Eksempler på byggverk

S1

Byggverk der det normalt ikke oppholder seg personer og der det er små økonomiske eller
andre samfunnsmessige konsekvenser.
Eksempler på byggverk som kan inngå i denne sikkerhetsklassen er mindre garasjer,
båtnaust, boder, lagerskur med lite personopphold og mindre brygger for sport og fritid.

S2

Byggverk der det normalt oppholder seg anslagsvis maksimum 25 personer og/eller der
det er middels økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser.
Eksempler på byggverk som kan inngå i denne sikkerhetsklassen er enebolig,
tomannsboliger og eneboliger i kjede/rekkehus/boligblokk/fritidsbolig med maksimum 10
boenheter, små bygg for næringsdrift, mindre driftsbygninger i landbruket, samt mindre
kaier og havneanlegg.

S3

Byggverk der det normalt oppholder seg anslagsvis over 25 personer, bygg med mer enn
10 boenheter og/eller der det er store økonomiske eller andre samfunnsmessige
konsekvenser.
Eksempler på byggverk som kan inngå i denne sikkerhetsklassen er eneboliger i
kjede/rekkehus med mer enn 10 boenheter, brakkerigger, næringsbygg, større
driftsbygninger, skoler, barnehager, lokale beredskapsinstitusjoner, overnattingssteder og
publikumsbygg.

Tabell 6‐2: Eksempler på byggverk i ulike sikkerhetsklasser.

I henhold til Plan‐ og bygningslovens § 28 og Teknisk forskrift § 7‐32 klassifiseres det aktuelle området
til å være et område i sikkerhetsklasse S3 for skred ved boligbebyggelse med 20 boenheter.

418439‐PLAN‐PBL‐008_rev01

Privat planforslag 24.04.17_rev 12.07.17

253

SIDE 24/30

multiconsult.no
6 Konsekvenser /virkninger av planforslaget

Detaljregulering Soknes 1 og Kalvtrøa 6
Planbeskrivelse

Skredfarevurdering

Skredfarekartleggingen er
utført uten befaring, og er kun
basert på kartdata, flyfoto og
værdata.
Terreng og vegetasjon

Planområdet ligger ved foten
av en ca. 46 meter høy
fjellside, som på det bratteste
har mellom 36‐40 grader
helning. Ut i fra flyfoto er
fjellsiden tett vegetert med
blandet, godt etablert skog.
Basert på flyfoto er det ikke
mulig å observere blottet berg
eller vannveier i området. Den
tette vegetasjonen reduserer
sannsynligheten for at det
dannes glidesjikt i
snømassene. Snø vil samles
opp på greiner og deretter
falle ned som klumper eller
smelte. Dette reduserer
sannsynligheten for at skred
utløses.

Figur6‐5: Flyfoto indikerer tett vegetasjon i fjellsiden over planområdet (Kartverket).

Tidligere skredhendelser

Det er ikke registrert tidligere
skredhendelser i området
ifølge www.skrednett.no.

Figur 6‐6: Bratthetskartet viser en maksimal helning på 36‐40 grader (NGI).
Planområdet er markert med svart firkant.

Værdata

Værdata indikerer dominerende vind fra nord og nordvest i vintermånedene og med en snødybde på
opptil 55 cm (www.xgeo.no). Vind fra nord og nordvest kan føre til akkumulering av snø i fjellsiden
over planområdet siden fjellsiden ligger delvis i le.
Konklusjon

Multiconsult har vurdert sannsynligheten for snøskred i planområdet basert på kartdata, flyfoto og
værdata. Multiconsult vurderer at det er mindre enn 1/5000 sannsynlighet for snøskred i planområdet
under forutsetning at skogen bevares. Under disse betingelser anser Multiconsult at kravene i Plan‐ og
bygningsloven er innfridd for bygg i sikkerhetsklasse S3 i planområdet.
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Det er ikke vurdert sannsynlighet for steinsprang eller jord og flomskred da det ikke er foretatt
befaring. Men generelt vil tett vegetasjon bremse opp eventuelle steinsprang. Vegetasjon vil også
binde jorden godt sammen og redusere sannsynligheten for jord‐ og flomskred.
6.12 Bygge‐ og anleggsfase
Arbeider ved riving av eksisterende bebyggelse og etablering av ny bebyggelse kan medføre støv og
støyplager for naboer. Bygninger som skal rives er relativt små og består i hovedsak av trematerialer.
Arealene som skal bebygges er relativt små og vil bli realisert i løpet av en relativt kort byggeperiode.
Erfaringsmessig er det massetransport som bidrar til mest støvforurensning fra bygge‐ og
anleggsvirksomhet. Omfanget av transport vurderes ikke så omfattende at det vil er behov for å
utarbeide transportplan eller stille krav om avbøtende tiltak.
Grenseverdier for luftforurensning gitt i T‐1520 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i
planleggingen kap. 6 og grenseverdier for støy gitt i T‐1442 Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging kap. 4, skal legges til grunn for bygge‐ og anleggsarbeider innenfor planområdet.
På Soknes 1 er det forutsatt gravearbeider nært gang‐/sykkelvegen. Sikkerhet for ras og for å unngå
fallulykker i byggegrop må ivaretas i bygge‐ og anleggsarbeidene.

7

Innspill
Det er ved melding om oppstart av planarbeid kommet innspill fra 7 statlige eller regionale
myndigheter og fra tre private. Disse er oppsummert og kommentert i tabellen under.
Avsender og sammendrag av innspill

Forslagsstillers kommentar

Mattilsynet (MT), 09.01.17
MT har ikke registrert private vannforsyningssystemer i
området. Tilrår at løsning for vannforsyning og avløp løses med
tilkobling til eksisterende anlegg i området. Det er en
forutsetning av ledningsnettet som berører planområdet er
tilstrekkelig dimensjonert med tanke på vannleveranse i
området. Dette avklares med vannverkseier ‐ Midtre Gauldal
kommune.

Tatt til etterretning.

NVE, 19.01.17
Skredfare og områdestabilitet er
Det er positivt at kommunen, jf. referat fra oppstartsmøte,
vurdert i kap. 6.10.
krever at forholdet til geoteknikk og grunnforhold
vurderes/avklares i forbindelse med planarbeidet og at dette
ikke utsettes til byggesak. Dette er i tråd med kravene i PBL § 4‐
3 og vil også bidra til å oppfylle de senere kravene om sikker
byggegrunn mot naturfare i TEK 10, kap7/PBLs § 28‐1.
Fylkesmannen i Sør‐Trøndelag (FM), 17.01.17
Utbygging med 20 boenheter på Soknes 1 og 6‐8 boenheter i
Kalvtrøa 6 gir en samlet boligtetthet på 9‐10 boenheter pr. daa,
noe som langt på vei imøtekommer kravene i kommunedelplan
for Støren.
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FM er opptatt av effektiv arealbruk i sentrale
utbyggingsområder da det vil bidra til å sikre omkringliggende
jordbruks‐ og naturområder i et langsiktig perspektiv. Det er
viktig at det innarbeides minimumskrav til antall enheter i
bestemmelsene. FM forutsetter at en slik bestemmelse
imøtekommer tetthetskravene i overordnet plan.
Støv og støy i bygge‐ og anleggsfase:
FM ber om at grenseverdier og avbøtende tiltak som beskrevet
i kap. 6 i T‐1520 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i
planleggingen og kap. 4 i T‐1442 Retningslinje for behandling
av støy i arealplanlegging, legges til grunn ved utarbeiding av
reguleringsplanen.
Klima og overvann:
Det bør innarbeides tiltak eller virkemidler for mest mulig å
forebygge utslipp av klimagasser. Det bør vurderes tiltak for
mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging, jf.
Statlig planretningslinje for klima‐ og energiplanlegging i
kommunene og jf. kommunens klima‐ og energiplan.
Problemer med overvann blir mer og mer vanlig i byer og
tettsteder. Kombinasjonen av kraftig nedbør og fortetting er en
utfordring, fordi stor og hurtig avrenning kan skade bygninger,
infrastruktur, helse og miljø. Overvann følger ofte de gamle
dreneringslinjene til bekker og vassdrag, selv når disse er lukket
eller omdannet på grunn av utbygging. Med planforslaget bør
det følge med beskrivelser og tiltak for overvannshåndtering.

Soknes 1 og 8 boenheter per daa.
for Kalvtrøa 6.
Det er gitt bestemmelse om
minimum antall og maksimum
antall boenheter innenfor hvert
område.

Imøtekommet.

Viser til kap. 6.7.

Viser til kap. 6.6.

Naturmangfold:
Alle saker som berører natur‐ og miljø skal vurderes etter
prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8‐12 (nml § 7). Før det
fattes vedtak i saken må det skriftlig redegjøres for hvordan
prinsippene §§ 8‐12 er vurdert.

Viser til kap. 6.2.

Samfunnssikkerhet:
FM forutsetter at det foretas en risiko‐ og sårbarhetsanalyse
(ROS‐analyse) i tråd med PBL § 4‐3, og viser til DSB sin veileder
"samfunnssikkerhet i arealplanlegging". Avdekket risiko skal
møtes med tiltak som hjemles i planbestemmelsene eller
gjøres juridisk gjeldende på andre måter.

Viser til kap. 6.8.

Sosial og helse:
For å sikre de nye beboerne helsefremmende boforhold og
livsbetingelser må relevante folkehelsetema vurderes og
ivaretas. Tema som bør vurderes er trafikksikkerhet,
elektromagnetiske felt fra høyspentlinjer og tilgang til
idrettsanlegg og sosiale møteplasser. Andre tema er også
aktuelle og identifiseres best ut fra kunnskap om lokale
forhold.
Barn og unge:
FM minner om at det avsettes tilstrekkelig og hensiktsmessige
areal for lekeområder for barn og unge, herunder areal for
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nærlekeplasser rettet mot de aller minste barna, og at
tilrettelegging tas inn i rekkefølgebestemmelsene. Ved
detaljregulering er det viktig å velge utelekeområder som er
godt skjermet fra trafikk, støy og annen forurensing. For å sikre
trygg ferdsel til barnehage, skole og fritidsaktivitet vil også valg
av gang‐ og sykkeltrase være et viktig tema.
Sør‐Trøndelag Fylkeskommune (STFK), 23.01.17
Arealbruken vil være i tråd med Kommunedelplan Støren og
kommer ikke i konflikt med allmenne friluftsinteresser.
STFK er positiv til fortetting. Synes at 20 boenheter er mye på
1,8 daa og frykter at det vil gå ut over bokvalitet/bomiljø.
I kommuneplanens bestemmelsene pkt. 1.2.1 står det bla: I
eksisterende boligområder som er uregulert tillates maks %
BYA= 30 og maks mønehøyde 9 m over planert terrengs
gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Parkering skal inngå i
beregning av bebygd areal.

Planområdet
ligger
i
et
sentrumsnært
område
og
arealene bør derfor utnyttes
effektivt.

STFK minner om at god tilgjengelighet (universell utforming)
skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte
byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges
oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene.

Viser til kap. 6.4 og kap. 6.5.

Kulturminneregisteret viser at det ikke er registrert automatisk
fredede kulturminner innen området. STFK vurderer at det vil
være liten risiko for at planen vil komme i konflikt med slike.
Statens vegvesen, 25.01.17
Ingen merknader.
Envina IKS, 20.01.17
Krav til adkomst og krav kjørbar vei: Det skal være fri
kjørebanebredde 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 tilknytning til plassen for renovasjon. Veien
må tåle lastebil i henhold til kjøretøyforskriftens kategori N3.

Tatt til etterretning.

Avfallsløsninger for Soknes 1:
Her vil det bli 2 stk. felles bakkeplasserte containere hvis
antallet blir under 20 stk. Hvis antall boenheter blir over 20 vil
det bli nedgravde containere. Begge løsningene bør plasseres
sentralt ved f.eks. innkjøringen til feltet. Ved tømming av
containerne brukes det bil med kran. Denne krever en stopp
plass på siden av containerne som ikke hindrer trafikken eller
fotgjengere. Det må være 9 meter fri høyde over plassen. Det
bør settes opp hindringer så biler ikke kan kjøre på
containerne.
Avfallsløsning for Kalvtrøa 6:
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6‐8 boenheter vil gi en felles avfallsløsning med store
plastbeholdere hvis alle boenhetene er tilnærmet lik i størrelse.
Beholderne må plasseres ved innkjøringen til boligene. Det må
være fast dekke under beholderne.
Opplysningsvesenets fond (Ovf), 12.01.17
Ovf er grunneier av gnr/bnr 45/1F52, Kalvtrøa 6. Kontrakten
med fester er i dag næring. Ovf vil ikke godta salg av seksjoner
eller annet til selveiere. Etablering av et
boligsameie/seksjonering må ha samtykke fra Ovf.

Innspillet gjelder privatrettslig
avtale.

Hallgeir Røttum og Mary Sofie Granøien, 06.01.17,
Bente og Knut Fagerbekk, 23.01.17
Naboer til Kalvtrøa 6 med to tilnærmet likelydende brev.
Mener det foreligger det flere forhold som både enkeltvis og
samlet må medføre at søknader i tilknytning til det iverksatte
reguleringsplanarbeidet og det planlagte tiltaket må avslås.








Av lokale og norske byggehistoriske grunner bør det fortsatt
legges til rette for at Kalvtrøaområdet bevares slik det
fremstår i dag, et rolig strøk bebygd med eneboliger fra
etterkrigstiden. I kommunedelplanen for Støren er det også
fremhevet at det ved utbygging og fortetting skal legges
vekt på god tilpasning til eksisterende bygningsmiljø,
områdets karakter mv. Det vises til planbestemmelsenes
punkt 1.1.6 bokstav d og punkt 1.1.10 bokstav b.
En boligblokk i tre etasjer (1. til 3. etasje) vil bryte med
områdets øvrige arkitektoniske utforming, og innebære en
vesentlig forringelse av områdets karakter og egenart.
Tiltaket vii videre være i strid med kravene til god tilpasning
til eksisterende bygningsmiljø som fremhevet i
planbestemmelsenes punkt 1.1.6 d og punkt 1.1.10 b.
Kalvtrøa 6 er 762,8 kvm og er en svært liten tomt. Tomten
fremstår ut fra sin størrelse som uegnet for slik bebyggelse
som det legges opp til. Oppføring av en blokk med seks til
åtte boenheter vil måtte innebære at mesteparten av
tomten blir bebygd areal. Tillatt utnyttelsesgrad inkludert
parkering for det aktuelle området utgjør imidlertid 40 %, jf.
planbestemmelsenes punkt 1.1.10.
Planbestemmelsene punkt 1.2 fastsetter at ny bebyggelse
skal følge eksisterende bygningers byggelinje. Vil ikke tillate
at bygning oppføres nærmere nabogrense enn 4 meter. Ved
byggeprosjekt skal det sikres tilstrekkelig med uteareal på
den ubebygde del av tomten til lek, rekreasjon,
gjesteparkering mv, jf. plan‐ og bygningsloven § 28‐7. Viser
også til bestemmelse i kommunedelplanen punkt 1.1.4 b
med rekkefølgekrav om at det for fremtidige
utbyggingsområder og vesentlig fortetting av eksisterende
byggeområder (mer enn fire boenheter pr dekar) må
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Planområdet
ligger
i
et
sentrumsnært
område
og
arealene bør derfor utnyttes
effektivt.
Kommunedelplan for Støren
(KDP) legger opp til fortetting i
området. KDP legger opp til
maks. BYA = 40 % og med krav
om 2 parkeringsplasser per
boenhet. Ved utarbeiding av
bestemmelser om utnytting av
området er det sett på ny
reguleringsplan for Soknes leir,
som er behandlet nylig. Her er
maks. BYA = 45 % og det er krav
om 1,5 parkeringsplass oer
boenhet.
Planområdet grenser også til
Korsen der det er lagt opp til
tettere utnytting og større
byggehøyder.

Byggegrenser er lagt 4 meter fra
eiendomsgrenser. Under bakken
er
det
tillatt
å
bygge
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grønnstruktur være etablert før utbygging kan skje. Punkt
1.1.5 c krever at «Leke‐ og uteoppholdsareal skal vises for
all ny boligutbygging og vesentlig utvidelse av eksisterende.
Det må beregnes minst 150 m2 pr boenhet.». Punkt 1.1.6 e
fremhever at «Tiltak i nye eller eksisterende byggeområder
må vurdere tilgang til friluftsarealer og grøntområder, som
har til hensikt a fremme folkehelse. Slike tiltak kan f.eks.
være anlegg av stier langs elva, utsetting av benker,
lekeplass mm.» Punkt 1.1.10 a sier at «Det forutsettes at
fortettingen ikke skal medføre ulemper for omkringliggende
bebyggelse, spesielt i for hold til sol‐/skyggeforhold og
utsikt. " Punkt 1.1.10 b fremhever at det ved en vurdering
av fortetting skal ses hen til omkringliggende bebyggelse,
områdets karakter, tilgang til grønt‐ og lekeområder,
atkomstforhold og trafikksikkerhet. Med tanke på at
Kalvtrøa‐området ikke har etablerte lekeområder/‐plasser,
muligheter for gjesteparkering mv. er det svært viktig at det
påses at prosjekter som igangsettes tilfredsstiller kravene til
lekeplasser, uteoppholdsareal, parkering mv.
Advarer mot at det tillates en utnyttelse som i realiteten vil
innebære at det vil bli (gjeste‐)parkering langs veien i
Kalvtrøa. Veien er av lav standard og med liten veibredde.
Parkering langs veien vil være til hinder for
fremkommeligheten
for
bl.a.
utrykningskjøretøy,
snømåking mv. Det kan også reises spørsmål om veien tåler
ytterligere trafikale belastninger.
Et bygg i tre etasjer vil ha store negative virkninger for
solforholdene på vår eiendom ved at det vil medføre at vi
mister ettermiddags‐ og kveldssolen. Våre muligheter for
soling, rekreasjon, uteliv mv. vil bli sterkt forringet.
Manglende solforhold vil også påvirke eiendommens
markedsverdi i negativ retning. Et slikt bygg vil være i strid
med planbestemmelsenes punkt 1.1.10 a om at
''fortettingen
ikke
skal
medføre
ulemper
for
omkringliggende bebyggelse, spesielt i forhold til sol‐
/skyggeforhold". Tiltaket vil også være i strid med
naboloven § 2.

418439‐PLAN‐PBL‐008_rev01

Privat planforslag 24.04.17_rev 12.07.17

259

parkeringskjeller
nærmere
grensene enn 4 meter.
Det er i samsvar med
kommunedelplanen krav om 50
m2 uteoppholdsareal er per
boenhet og at det skal
opparbeides lekeplass for mindre
barn.
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Reguleringsplan for Soknes 1 og Kalvtrøa 6
Reguleringsbestemmelser til detaljregulering
PlanID 2016006
Privat planforslag, dato: 24.04.2017_rev 12.07.17
Vedtatt av kommunestyret, dato:

1
Formålet med reguleringsplanen
Området reguleres til:
Bebyggelse og anlegg:
 Boligbebyggelse – blokkbebyggelse
 Renovasjonsanlegg
 Lekeplass
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:
 Veg
 Gatetun
 Gang‐/sykkelveg
 Annen veggrunn – grøntareal

2

Bestemmelser til arealformål bebyggelse og anlegg (pbl § 12‐5 nr. 1)

2.1
Bruk av arealer
BBB1 og BBB2 skal brukes til blokkbebyggelse.
BRE skal brukes til renovasjonsanlegg.
BLK skal brukes til lekeplass.
2.2
Bebyggelsens plassering
Bebyggelse over bakken skal plasseres innenfor byggegrenser som angitt på plankartet.
Mindre frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse på inntil 50 m2 BYA og
byggehøyde inntil 5,5 meter, terrasser, trapper kan plasseres inntil 1,0 meter fra
formålsgrenser.
Gjerde, mur med høyde inntil 2 meter, rampe til parkeringskjeller, parkeringsplasser og
atkomstveg kan plasseres helt inntil formålsgrenser.
2.3
Bebyggelsens høyde
BBB1, Soknes 1: bebyggelsens høyde skal ikke overstige kotehøyde 104.
BBB2, Kalvtrøa 6: bebyggelsens høyde skal ikke overstige kotehøyde 98.
Det tillates oppbygg for tekniske installasjoner på tak når disse er utformet helhetlig med
bebyggelsen for øvrig. Oppbygg tillates maksimalt 1,5 meter over regulert byggehøyde.
Maksimum 15 % av takflatene kan benyttes til tekniske installasjoner.
1
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2.4
Utforming av bebyggelsen
Ny bebyggelse skal gis en god arkitektonisk utforming, materialbruk og fargesetting som
ivaretar hensynet til tilgrensende bebyggelsen og viktige landskapskvaliteter.
2.5
Utnytting
Innen område BBB1 skal det etableres minimum 15 og maksimum 20 boenheter.
Maksimal grad av utnytting skal ikke overstige % BYA = 60 %. Krav om minimum uteareal er
overstyrende for BYA.
Innen område BBB2 skal det etableres minimum 4 og maksimum 6 boenheter.
Maksimal grad av utnytting skal ikke overstige % BYA = 45 %. Krav om minimum uteareal er
overstyrende for BYA.
2.6
Tilgjengelighet
Minimum 30 % av boenhetene skal ha alle bofunksjoner på inngangsplanet.
2.7
Krav til universell utforming
Ved opparbeidelse av felles uteareal, adkomster til parkeringsplasser, møteplasser og
renovasjonsanlegg skal det legges vekt på universell utforming, med framkommelighet og
orienterbarhet. I opparbeidet uteanlegg skal det ved nyplanting av anlegg tas hensyn til
allergivennlige planter.
2.8
Parkering
Det skal etableres minimum 1,5 parkeringsplass for bil og minimum 2,0 parkeringsplasser for
sykkel pr. boenhet.
Innenfor hver tomt/hvert område (BBB1 og BBB2) skal minst 5 % av parkeringsplassene for bil
tilrettelegges for mennesker med nedsatt bevegelsesevne.
Minimum 20 % av parkeringsplassene innenfor hver tomt/hvert område, skal tilrettelegges
for lading av ladbare kjøretøy.
2.9
Uteoppholdsareal og lekeplass
Det skal etableres minimum 50 m² uteoppholdsareal pr. boenhet, av dette minimum 50 % i
fellesarealer. Innenfor områdene BLK og BBB2 skal minst 50 m² av uteoppholdsareal være
spesielt tilrettelagt for lek for barn under 6 år.
2.10 Renovasjon
Innenfor område BRE skal det etableres renovasjonsløsning med nedgravde containere.
Innenfor område BBB2 skal det sentralt ved innkjøringen til området etableres areal med fast
dekke for felles beholdere for avfall.
2.11 Vann, avløp og overvann
Ny bebyggelse skal kobles til offentlig ledningsnett for vann‐, avløp og overvann i vegen
Kalvtrøa.
3.
Bestemmelser til arealformål samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12‐5
nr. 2)
3.1
Veg
o_SV1 og o_SV2 skal nyttes til vegareal.
SV3 skal nyttes til innkjøring til parkeringskjeller.
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3.2
Gang‐/sykkelveg
o_SGS1 skal nyttes til gang‐ og sykkelveg.
Det skal etableres et skille mellom o_SV1 (veg) og o_GSV1 (gang‐/sykkelveg).
3.3
Gatetun
SGT er atkomstsoner til boliger. Arealet tillates opparbeidet til uteopphold, grøntareal, til
kjøring for varelevering, renovasjon o.l og med inntil 2 parkeringsplasser. Det skal være
gjennomkjøring for renovasjonsbil med fri kjørebanebredde på minimum 3,5 meter og fri
høyde på 4,0 meter, mellom avkjørselspilene som fremgår av reguleringsplankartet.
3.4
Annen veggrunn ‐ grøntareal
Områdene o_SVG 1‐2 skal istandsettes og tilsåes etter inngrep.
4.

Bestemmelser til hensynssoner

4.1
Sikringssone frisikt (H140) (pbl § 11‐8a)
Innenfor frisiktsone i vegkryss må en minst oppfylle kravet om at det skal være frisikt i en
høyde av 0,5 meter over toppdekke på tilstøtende veg. Arealet innenfor frisiktsonen må ikke
nyttes slik at sikt blir hindret på noe tidspunkt.
5.

Bestemmelser til bestemmelsesområder

6.1
#1 og #2
Innenfor bestemmelsesområdene #1 og #2 tillates det bygd kjeller for parkering, boder o.l.
6.

Rekkefølgebestemmelser og vilkår for gjennomføring

6.1
Utomhusplan
Før igangsettingstillatelse gis skal det foreligge godkjent utomhusplan.
6.2
Samtidig ferdigstillelse av uteareal og lekeplass
Utomhusareal og lekeplass skal være opparbeidet i samsvar med godkjent utomhusplan for
de ulike byggetrinnene før det gis midlertidig brukstillatelse og ferdigattest for nye bygg.
6.3
Krav til anleggsfasen
Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av luftkvalitet og støy i
arealplanleggingen, T‐1520 og T‐1442/2012, legges til grunn for miljøforhold i anleggsfasen.
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Saksbehandler: Kristine Bye

Klagebehandling - Tilbakemelding på klagevedtak 27/17 fra Fylkesmannen Mobilt blandeanlegg - Midlertidig dispensasjon fra kommunedelplan Støren gbnr 45/281 og 45/354

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

Støren betong AS
Støren betong AS

Støren betong AS

Svein Fløttum

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag m.fl.
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S

12

U

13

X

14

U

15

U

16

U

17

I

18

I

19
20

U
S

Klage på vedtak om midlertidig
dispensasjon fra kommunedelplan Støren
- Mobilt blandeanlegg
Midlertidig svarbrev - Klage på vedtak Dispensasjonsbehandling - Midlertidig
dispensasjon fra kommunedelplan Støren
- Mobilt blandeanlegg - gbnr 45/281 og
45/354
Klagebehandling - Klage fra berørte
naboer på vedtak 121/16 - Midlertidig
dispensasjon fra kommunedelplan Støren
- gbnr 45/281 og 45/354
Midlertidig svarbrev - Klage på vedtak Dispensasjonsbehandling - Midlertidig
dispensasjon fra kommunedelplan Støren
- Mobilt blandeanlegg - gbnr 45/281 og
45/354
Særutskrift Klagebehandling - Klage
fra berørte naboer på vedtak 121/16 Midlertidig dispensasjon fra
kommunedelplan Støren - gbnr 45/281
og 45/354
Klagebehandling - Klage fra berørte
naboer på vedtak 121/16 - Midlertidig
dispensasjon fra kommunedelplan Støren
- gbnr 45/281 og 45/354
Klagebehandling - Klage fra berørte
naboer på vedtak 121/16 - Midlertidig
dispensasjon fra kommunedelplan Støren
- gbnr 45/281 og 45/354
Klagebehandling - Klage fra berørte
naboer på vedtak 121/16 - Midlertidig
dispensasjon fra kommunedelplan Støren
- gbnr 45/281 og 45/354
Klage - dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - midlertidig
dispensasjon - mobilt blandeanlegg gbnr 45/281 og 45/354
Etterlyser avklaring på klagesak samt kopi
av dokumenter - Støren Betong
Støren Betong AS - tilbakemelding
Klagebehandling - Tilbakemelding på
klagevedtak 27/17 fra Fylkesmannen Mobilt blandeanlegg - Midlertidig
dispensasjon fra kommunedelplan Støren
- gbnr 45/281 og 45/354

(Vedleggene er markert med fet skrift).
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May Britt Aas og Hans Ivar Gynnild m.fl.
Hans Bonesrønning

Støren betong v/Rune Folgerø

May Britt Aas m.fl.

STØREN BETONG AS

FYLKESMANNEN I SØRTRØNDELAG
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Støren Betong AS
Støren betong AS

Ingress
Ny behandling av klage på vedtak 27/17 om midlertidig omdisponering av eiendommene gbnr
45/281 og gbnr 45/354 fra sentrumsformål til industriformål, samt midlertidig rigging av et mobilt
betongblandeverk på 336m2 på eiendommen gbnr 45/354.

Saksopplysninger
Bakgrunn
Saken gjelder søknad om midlertidig dispensasjon fra kommunedelplan for omdisponering fra
sentrumsformål til industriformål på eiendommene gbnr 45/281 og gbnr 45/354, samt midlertidig
rigging av mobilt betongblandeverk på 366m2 på eiendommen gbnr 45/354.
Sakens gang:
 20.04.2016
Tiltakshaver, Støren Betong AS søkte om midlertidig dispensasjon fra kommunedelplan
Støren for omdisponering av gbnr 45/281 og 45/354 fra sentrumsformål til
industriformål. I tillegg ble det omsøkt midlertidig rigging av et mobilt betongblandeverk
på eiendommen 45/354.
 22.08.2016
Midtre Gauldal kommune v/ utvalg for Næring, plan og miljø behandlet søknaden, sak
96/16. Utvalget fant ikke at vilkårene for dispensasjonen var oppfylt og avslo søknaden.
 06.09.2016
Tiltakshaver påklaget vedtaket.
 17.10.2016
Midtre Gauldal kommune v/utvalg for Næring, plan og miljø behandlet klagen, sak
121/16. Klager fikk medhold og vedtak av 22.08.2016 ble omgjort. Det ble innvilget
dispensasjon som opprinnelig søkt og det ble satt en rekke vilkår.
 07.11.2016
Vedtaket ble påklaget av 13 berørte naboer i Prestteigen boligfelt.
 06.03.2017
Klagen ble behandlet i utvalg for Næring, plan og miljø, sak 27/17. Klagen ble ikke tatt
til følge.
 07.03.2017
Klagevedtaket ble oversendt til Fylkesmannen i Sør – Trøndelag for endelig
klagebehandling.
Fylkesmannens bemerkninger
Støren Betong AS (tiltakshaver) er i dag lokalisert på angjeldende eiendommer. Det søkes
dispensasjon for en tidsbegrenset periode for å kunne disponere eiendommene til industriformål,
samt rigging av et mobilt betongblandeverk på eiendommen gbnr 45/354. Tidsrommet knyttes
opp mot byggetiden for ny E6 for strekningen Ulsberg – Skjeringsstad (høst 2016 – 2023).
Hvorvidt Støren Betong har fått tilslag på prosjektet fremstår som uklart for Fylkesmannen.
Etter klage fra tiltakshaver ble avslaget på midlertidig dispensasjon omgjort og det ble gitt
tillatelse som omsøkt. Tillatelsen ble gitt med en rekke vilkår:
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-

Det må foreligge dokumentasjon på støy- og luftkvalitet, samt at disse grenseverdiene i T1442/2012 tabell 3 og T-1520 tabell 1 overholdes.
Det må foreligge dokumentasjon på avbøtende tiltak som skal gjennomføres for å sikre
tilfredsstillende støyforhold og luftkvalitet (T -1442/2012 og T – 1520).
Det må sendes inn en henvendelse til Fylkesmannen hvor de redegjør for sin virksomhet
(jf. Forurensningsforskriften kapittel 36).
Det må sendes inn dokumentasjon som belyser trafikksikkerheten og eventuell
virksomhetsbasert risiko for området.
Flomsituasjonen for området må kartlegges. Det må legges inn en usikkerhetsmargin på
flomsonekartet på 50cm oppå de beregnede kotehøydene, og at arealet fylles opp til en
kotehøyde i tråd med flomsonekartet inkludert anbefalt sikkerhetsmargin.
I flomrapporten må det også dokumenteres at oppfyllingen blir gjort på en slik måte som
ikke endrer strømningsforholdene mot jernbanen ved en eventuell flomsituasjon.
Det må sendes inn en grunnvannsrapport som vurderer risikoen for økt forurensing av
grunnvannet og drikkevannet for området. (Drikkevannsforskriften § 4.1 og Nasjonale
målsetninger Protokoll for vann og helse vedtatt av Regjeringen 22.mai 2014).
Transportsystemet for vannforsyningen i området (både kommunalt og privat) må
kartlegges.
Det må også foreligge en kartlegging av vaskevannets innhold av kjemikaler og andre
forurensninger som kan tenkes å tilføres til området.
Det må foreligge dokumentasjon som viser området som inngår i dispensasjonen.
Disp knyttes/gjelder kun for E6 utbygginga, men begrenset til 2025.
Intern – veien til det mobile blandeverket må føres rundt eksisterende betong fabrikk nord
øst og nord, lengst mulig vekk fra boligbebyggelsen på Prestteigen.

Midtre Midtre Gauldal kommune endrer sitt vedtak i dispensasjonssøknaden sak 96/16 datert
24.08.2016, slik at dispensasjonen innvilges med de ovenfor nevnte vilkår. Dette skjer i medhold
av plan- og bygningslovens § 19-2.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 1-9».
I klagen fra naboene anføres det at utvalget i omgjøringsvedtaket ikke peker på hvilke nye
opplysninger som fremkommer i klagen.
Kommunedelplanen legger ikke opp til ytterligere industrivirksomhet for formålet
sentrumsformål. Det går for øvrig uttrykkelig fram av planbestemmelsene at det ikke er tillatt å
etablere varehandel av plasskrevende industri eller lager i området.
For å kunne gi dispensasjon etter pbl. §19-2 kreves det at hensynene bak planbestemmelsene
ikke blir vesentlig tilsidesatt, og om fordelene er klart større enn ulempene.
Fylkesmannen finner at kommunens begrunnelse for å gi dispensasjon er mangelfull, da vi ikke
kan se at vilkårene for dispensasjon er tilstrekkelig vurdert. Det vises til kommunens
omgjøringsvedtak, sak 121/16. Begrunnelsen hitsettes; «Begrunnelsen er at fordelene anses
større enn ulempene, forutsatt at vilkårene holdes». Det ene vilkåret for dispensasjon er ikke
nevnt i det hele tatt. Dessuten er lovens krav at fordelene må være klart større. Fylkesmannen
minner om at vilkårene er kumulative. Kommunen har ikke i sin tillatelse anført noen spesifikke,
relevante grunner som etter en konkret vurdering er av en slik karakter at de veier tyngre enn
planhensynet skal ivareta. Klager må få medhold i at det er vanskelig å se hvilke opplysninger
kommunen bygger sitt vedtak på. Begrunnelsen er mangelfull, hvilket innebærer at det hefter
både en rettsanvendelsesfeil og en saksbehandlingsfeil ved kommunens vedtak som i seg selv
medfører ugyldighet.
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Plan- og bygningsloven § 12-1 tredje ledd oppstiller en plikt til reguleringsplan for
gjennomføring av bl.a. større bygge- og anleggstiltak. Visse tiltak vil alene i kraft av størrelse
utløse reguleringsplikt. I andre tilfeller kan tiltak som ikke i seg selv er så store, men der
virkningene for omgivelsene er omfattende eller usikre, føre til en reguleringsplikt.
Tiltaket, som tenkt, reiser en rekke problemstillinger knyttet til støy, støv, trafikale forhold,
flomsituasjonen og vannkilden. Slik Fylkesmannen vurderer det er det ikke foretatt en
tilstrekkelig vurdering av konsekvensene med tiltaket for samfunnssikkerheten i området. Det er
nettopp dette § 12-1 skal regulere. Fylkesmannen kan ikke se at planplikten er vurdert. En
omfattende vilkårsstillelse kan ikke avbøte denne plikten. Dersom kommunen finner tilstrekkelig
grunnlag for det kan det i spesielle tilfeller dispenseres fra reguleringsplikten. Dette er heller ikke
vurdert.
Rådmannen skrev i sin innstilling bl.a. at omsøkt tiltak bør tas gjennom en regulering av feltet.
Det pekes på at dispensasjonsverktøyet med mange vilkår ikke er et egnet verktøy for å ivareta
tiltaket da det ikke er enkelt å håndheve disse vilkårene og hvem som er ansvarlig for
gjennomføring og når. Det er kun gjennom regulering med tilhørende konsekvensbeskrivelser
man kan ivareta lokale forhold.
Fylkesmannen deler i stor grad Rådmannens oppfatning, og finner at plankravet kan være
problematisk å unngå i angjeldende sak, i et område som i planen ikke åpner opp for ytterligere
industri.
Konklusjon:
Fylkesmannen har etter dette kommet til at vedtaket er heftet med rettsanvendelsesfeil og
saksbehandlingsfeil som medfører ugyldighet. Begrunnelsen er manglende
dispensasjonsvurdering og en dispensasjon fra plankravet er ikke vurdert. Som det framgår
ovenfor, er Fylkesmannens oppfatning at tiltaket vurderes i en planprosess framfor at det gis
dispensasjon. På bakgrunn av ovenfornevnte fatter Fylkesmannen følgende:
Vedtak:
Midtre Gauldal kommune v/utvalg for Næring, plan og miljø sitt vedtak i sak 121/16, den
17.10.2016 oppheves. Saken hjemsendes kommunen for ny behandling.
Klagen har ført fram.
Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages videre i forvaltningen, jfr. Fvl. §28.

Vurdering
Rådmannen holder fast på opprinnelig vurdering av dispensasjonssaken 96/16 fra NPM utvalget
22.08.2016, og viser i sin helhet til denne, samt vurdering i klagesaksbehandlingen 121/1 av
17.10.2016.
Det er et grunnleggende prinsipp i arealforvaltningen at konsekvensen av tiltaket vurderes,
hvorvidt det er akseptabelt med dispensasjon framfor f.eks. regulering. I overordnede
kommunedelplan
Støren er arealene avsatt til framtidig sentrumsformål, med krav om regulering. Rådmannen ser
at utvikling til sentrumsformål er noe som ikke kommer til å skje i nærmeste framtid. Det er
dermed
fornuftig og forståelig å søke om midlertidig dispensasjon, slik at en næringsaktør fortsatt kan
drive sin virksomhet i en begrenset periode.
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Som nevnt tidligere er det store konsekvenser knyttet til dette tiltaket. Tiltaket utløser dermed
krav om regulering. Rådmannen gjør oppmerksom på at eksisterende virksomhet er lovlig og
ikke krever hverken dispensasjon eller regulering. Det er det nye tiltaket som utløser ovenfor
nevnte krav.
Fylkesmannen har opphevet dispensasjonsvedtaket fordi kommunen ikke har anvendt god nok
begrunnelse. Klager har fått medhold fra Fylkesmannen om denne mangelen på begrunnelse.
Dette innebærer at dispensasjonen som er gitt, ikke er gyldig. Kommunen må derfor behandle
saken på nytt.
Med bakgrunn i tidligere vurderinger anbefaler Rådmannen at det ikke gis midlertidig
dispensasjon. Til dette er det midlertidige tiltaket for lite belyst og uforutsigbart.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune opprettholder sitt vedtak i dispensasjonssaken 96/16 datert
22.08.2016.
Utvidet virksomhet på eiendommen gbnr 45/281 og 45/354 krever reguleringsplan.
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Saksframlegg

Arkivnr. 143

Saksnr. 2015/4195-15

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
96/16

Møtedato
22.08.201
6
Saksbehandler: Kristine Bye

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

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

Støren Betong AS

Støren Betong AS

May Britt Aas og Hans Erik Gynnild m.fl.

Saga Hus A.S

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

8

I

9

I

10

I

11

I

12

I

13

I

14

I

15

S

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

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

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Jernbaneverket
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

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

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

(…) Tidsrom for bruk av mobilt blandeverk knyttes opp mot byggetiden for ny E-6 for
strekningen Ulsberg – Skjerdingstad. Denne parsellen har i dag en estimert total byggeperiode
mellom høst 2016 og fram til 2023. Det mobile betongblandeverket vil bli satt opp når behovet
avdekker seg og rigget ned igjen når det stasjonære anlegget selv greier å produsere etterspurt
betongmengde.
Det mobile blandeverket skal være ca. 21x16m.
Viser til vedlagt søknad for en helhetlig beskrivelse.
Planavklaring
Omsøkte tiltak ligger innenfor kommunedelplan Støren med følgende bestemmelser:
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Søkers begrunnelse for tiltaket
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har
oppgitt følgende begrunnelse:
‘’ Utbyggingen av ny E6 innenfor naturlig leveringsområde for Støren Betong AS vil kreve
større mengder betong
enn hva dagens produksjonsanlegg på Støren greier å ivareta. Området som søkes ivaretatt fra
Støren Betong AS
vil naturlig være mellom Ler og Ulsberg.
For å kunne ivareta de behov denne store utbyggingen krever ønskes det å kunne sette opp et
mobilt
betongblandeverk. Dette for å bidra til produksjon av betong når behovet overskrider
kapasiteten til eksisterende
blandeverk.
(…) I området hvor blandeverket søkes plassert, vil terrengnivået heves til nivå over 200 – årsflom-mål. Dvs. på samme nivå som produksjonshall som allerede står på tomten.
I snitt blir det behov for å heve området ca. 70-80 cm i forhold til eks. terrengnivå.
Strømtilkoblingen vil skje fra trafo som befinner seg på eiendommen. Vanntilkoblingen fra
kommunalt anlegg som befinner seg i umiddelbar nærhet.
Mobilstasjonen er et lukket anlegg og vil ikke generere mer støy enn eksisterende
produksjonsanlegg.
Vi ønsker å få fram synergieffektene for drift og miljø som en slik løsning vil ivareta. Dette
gjelder utnyttelse av
allerede eksisterende materiell slik som transportutstyr, maskiner, personell og
bygningsmasse.’’
Viser til vedlagt søknad for en helhetlig begrunnelse.
Høring/nabovarsel
Søknad om dispensasjon ble sendt på høring med frist 27.05.2016. Følgende har svart innen
tidsfristen:
Fylkesmannen i Sør – Trøndelag
(…) Det foreligger ingen beskrivelse eller vurdering av støysituasjonen i dag. Det er heller ikke
gjort noen vurdering av effekten av en eventuell økt transport inn og ut av området.
Retningslinje for behandling av støy- og luftkvalitet i arealplanlegging (T-1442/2012 og T1520) skal legges til grunn ved planlegging av ny virksomhet og endring av eksisterende
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virksomhet. Det er angitt grenseverdier for både støy og svevestøv i T-1442/2012 (tabell 3) og
T-1520 (tabell 1). Disse grenseverdiene må legges til grunn ved utvidelse av virksomheten.
Dette er viktig for å sikre at beboerne på Prestteigen får tilfredsstillende støy- og støvforhold.
For å sikre forutsigbarhet for både naboer, berørte myndigheter og bedriften selv mener
Fylkesmannen at det må settes som vilkår for dispensasjonen at grenseverdiene i T-1442/2012
og T-1520 skal overholdes.
I T- 1442/2012 og T-1520 er det også beskrevet hvilke avbøtende tiltak som kan gjennomføres
for å sikre tilfredsstillende støyforhold og luftkvalitet. Disse konkrete tiltakene kan med fordel
tas inn som vilkår til dispensasjonen.
Fylkesmannen er delegert forurensningsmyndighet fra departementet for diverse
industribransjer, bl.a. betongfabrikker. Bedriften må derfor sende en henvendelse til
Fylkesmannen hvor de redegjør for sin virksomhet (jf. forurensningsforskriften kapittel 36). På
bakgrunn av denne redegjørelsen vil Fylkesmannen vurdere om det er behov for å regulere
virksomheten gjennom en tillatelse. Er det gode nok bestemmelser i dispensasjonssaken kan
dette være tilstrekkelig.
Omsøkte område ligger i en flomsone. Fylkesmannen viser til uttalelse fra NVE (…).
Videre anbefaler vi at det i behandlingen gjøres en vurdering av om tiltaket vil ha betydning for
samfunnssikkerheten i området. Trafikksikkerheten og eventuell virksomhetsbasert risiko, i
tillegg til flomfare, er tema som bør tas inn i vurderingen. (…).
Fylkesmannen viser til overfornevnte og forutsetter at kommunen setter vilkår som
tilfredsstillende støv- og støyforhold i henhold til T-1442/2012 og T-1520 i dispensasjonen. Det
kan med fordel settes krav om avbøtende tiltak.
Dersom kommunen gir tillatelse til tiltaket uten at disse vilkårene tas inn, ber Fylkesmannen om
å bli underrettet for å vurdere å påklage kommunens vedtak.
Fylkesmannen minner også om at alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes etter
prinsippene i naturmangfoldloven §§8-12 (jf nml § 7).
Sør – Trøndelag fylkeskommune
I kommunedelplan Støren er området vist med fremtidig arealformål bebyggelse og anlegg,
sentrumsformål. Ut fra de områdene vi har ansvar for å forvalte har vi ingen merknad til
søknaden.
Vi minner om den generelle aktsomhetsplikten eller § 8 i kulturminneloven. Dersom en under
opparbeidingen skulle støte på noe spesielt.
Direktoratet for mineralforvaltning
DMF kan ikke se at den foreslåtte dispensasjonen kommer i konflikt med registrerte forekomster
av mineralske ressurser av regional eller nasjonal verdi eller masseuttak. DMF har derfor ingen
merknader til at det gjøres en dispensering av kommunedelplanen.
Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE)
NVE ferdigstilte et flomsonekart for Støren med tilhørende rapport den 15.05.2001. Omsøkt
tiltak omfattes av dette flomsonekartet. Flomsonekartleggingen viser at 200-års flommen vil
ligge på kote 66,3 i planområdet. For flomsonekartene utarbeidet etter 2012, er det lagt på et
såkalt klimatillegg. Flomsonekartene er et resultat av et meget grundig og faglig dyktig arbeid
og kartene er av en slik nøyaktighet at det kan benyttes direkte i arealplanarbeid og byggesak.
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Flomsonekartene er imidlertid beregninger og ikke målinger og alle beregninger er forbundet
med en viss usikkerhet. For å hensynta denne usikkerheten anbefales det i denne rapporten å
legge til en usikkerhetsmargin på 50cm oppå de beregnede kotehøydene. Dersom en fyller opp
arealet til en kotehøyde i tråd med flomsonekartet inkludert anbefalt sikkerhetsmargin, anser vi
kravene om sikker byggegrunn mot flomfare som ivaretatt.
Jernbaneverket
Forutsatt at oppfyllingen gjøres på en slik måte at den ikke endrer strømningsforholdene mot
jernbanen ved flom, har vi ingen merknader mot at det gis midlertidig dispensasjon.
Mattilsynet
(…)Mattilsynet har registrert et vannforsyningssystem som ligger på omsøkte areal. Prestteigen
vannverk har grunnvannsbrønn i løsmasser som kilde. Det er boret 8 meter ned i stedlige masser
bestående av elveør. Kilden ligger ikke på tinglyst grunn i følge vannverket. (…)Vannverket
forsyner 16 husstander, i alt 42 personer. Borehullet er etablert på eiendommen gbnr 45/281,
mens pumpehuset er plassert på eiendommen gbnr 45/354. Vannverket er ikke
godkjenningspliktig.
Borehullet er plassert på et område der det allerede er ganske mye aktivitet. Ved etablering av
vannverket var området lite berørt.
Mattilsynet vurderer risikoen for økt bakteriologisk forurensning som følge av eksisterende
aktivitet som liten, men kjemisk/fysikalsk kan prege vannkvaliteten tenkes å bli påvirket, særlig
over tid. Spesielt vasking av biler/ utstyr setter sitt preg på området. Det er etablert laguner der
vaskevann fra Støren betong AS tømmes. Disse var i 2014 ca.20 meter fra kilden.
Ved å utvide aktiviteten på omsøkte eiendom kan faren for forurensning av grunnvannet øke.
Utslipp av petroleumsprodukter, kjemikaler etc. til løsmasser kan gjøre en drikkevannskilde
uegnet i flere år. Mattilsynet viser i den forbindelse til drikkevannsforskriften §4.1 (…).
Mattilsynet viser også til Nasjonale målsettinger under Protokoll for vann og helse, vedtatt av
Regjeringen 22.mai 2014.
Mattilsynet gjennomførte i 2014 tilsyn ved vannverket. Vannverkseier ble da bedt om å finne
egnede analyseparametere for å overvåke kilden med hensyn på forurensningsfare.
Forhold som kan innvirke på forurensningsfaren er blant annet retningen på
grunnvannsstrømmen i området og vannverkets uttak av vann i forhold til tilsiget. Likevel kan
finpartikulært stoff over tid påvirke vannkvaliteten. Det er viktig å kartlegge vaskevannets
innhold av kjemikaler etc. og andre forurensninger som kan tenkes å tilføre området.
Mattilsynet ser det som viktig at konsekvenser for vannkvaliteten til Prestteigen vannverk blir
vurdert i denne saken. Det avhenger blant annet av den fysiske plasseringen av
betongblandeverket og andre aktiviteter. Det er ikke mulig å fastslå konsekvenser for
vannkvaliteten uten nærmere undersøkelser av strømningsforhold etc.
Det man absolutt må unngå er en akutt eller gradvis forringelse av vannkvaliteten, særlig
forurensning som ikke er mulig å fange opp, og som kan medføre helsefare ved inntak av
drikkevann.
Eventuelle transportsystem for vannforsyning i området (både kommunalt og privat) må
kartlegges og tas hensyn til.

277

Merknader fra de berørte naboene
Naboene har stor forståelse for at Støren betong ønsker å utvide sine aktiviteter, men ser også at
tiltaket vil ha negative konsekvenser for beboerne på Prestteigen1. En dispensasjon vil gi betydelig større aktivitet i fabrikken. Det vil medføre at større
deler av eiendommen benyttes til produksjonsformål, til en trafikkøkning på
fabrikkområdet, og sannsynligvis produksjon i større deler av døgnet. Støv- og
støyplager vil kunne bli vesentlig mer alvorlige.
2. Beboerne frykter at forringelsen av bomiljøet vil kapitaliseres i boligprisene og påføre
beboerne store formuestap.
3. En eventuell dispensasjon vil i praksis medføre at plankartet settes ut av funksjon for en
lang tidsperiode. Det er betydelig usikkerhet knyttet til tidsbegrensningen. Ytterligere
industrialisering i Roligheta vil vanskeliggjøre en utvikling i tråd med plankartet, og
bidra til enda større usikkerhet om boligområdets framtid. For beboerne , og
sannsynligvis kommunen, hadde det vært bedre om det ble benyttet planlagte
industriområder til utvidelse av Støren Betongs aktiviteter.
Om det likevel gis dispensasjon har naboene følgende forslag:
1. For å redusere støv- og støyproblemer bør veier og andre arealer i fabrikkområdet
asfalteres i så stor grad som mulig.
2. Atkomsten til det mobile anlegget bør legges mellom eksisterende fabrikk og Gaula.
3. Det bør vurderes omfattende skjermingstiltak mellom boligområdet og fabrikkområdet.
(…) Beboerne mener at lagrene for sand og singel bør bygges inn, og at det etableres
skjerming langs vei og tomtegrenser.
4. Produksjon bør skje mellom f.eks. oppstart tidligst 07.00 og avsluttes senest 20.00.
Tidligere har Prestteigen boliglag påpekt det problematiske i at ekspansjonen til Støren Betong
har medført at brønnen til vannverket har blitt liggende midt i fabrikkområdet. Beboerne ønsker
så snart som mulig å tilkobles det kommunale vannverket.
Støren Betong AS v/ Rune Folgerø’s kommentarer til naboene
(…) Siden år 2000 har vi registrert og fått tilbakemelding på at det i perioder med varmt og tørt
vær, oppstår støv grunnet lastebiltrafikken på tomta. Dette har vi i stor grad klart å løse med
salting.
Det er et faktum at utbyggingen av E6 har fått langt større dimensjoner, og starter tidligere, enn
vi trodde i forkant av godkjenning av reguleringsplanen for vårt område. Da så vi ikke at
behovet for betong ville bli så stort at omsøkte tiltak ville bli nødvendig.
(…) En leverandør av betong må i tidlig fase, ovenfor entreprenøren kunne dokumentere
tilstrekkelig kapasitet for å komme i betraktning.
(…) Som det framkommer er omsøkt tiltak knyttet til en periode hvor det uansett blir en
betydelig anleggsvirksomhet på og i nærheten av Prestteigen grunnet E6 – utbyggingen. Dette er
en realitet både vi og beboerne må forholde oss til. Vi ser ingen mulighet til at vi kan flytte, slik
at det kan realiseres utbygging ihht. nye reguleringsplan før etter at E6 utbyggingen forbi
Prestteigen er ferdig. Vi mener derfor, i motsetning til merknadene, at vår mulighet til deltagelse
i E6 – utbyggingen bidrar til et sikrere framtidig godt bomiljø på Prestteigen, siden vi da med
lagt større sannsynlighet er i stand til etablering på annet industriområde.
Kommentar på beboernes forslag:
Vi er ikke uvillig til å imøtekomme ønsket om asfaltering eller tilsvarende tiltak av det mest
trafikkerte arealet.
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Det er ikke plass til annen adkomst en det skisserte på tomten. Skissert adkomst, er i en vis grad
allerede skjermet med bygning og noe skog, og tiltak mot støving ifra denne vil gi bedre effekt
siden det uansett vil foregå annen trafikk her.
Det kan ikke gis garantier imot at det vil forekomme leveranser av betong utenfor normal
arbeidstid, selv om det er ønskelig ifra vår side også. (…) Men vi er selvsagt innstilt på å foreta
denne evt. produksjonen ifra det anlegget som medfører minst støy og andre negative ulemper.
Vi kan også se for oss at varsling om slike evt. leveranser, i noen grad, vil minske denne
ulempen.
(…)Det er beskrevet ifm. Tiltaket at det er ønskelig at midlertidig mobilt blandeverk blir koblet
til og kan benytte vann ifra kommunalt vannverk (noe Støren Betong AS må koste). Hvis dette
blir en realitet, synes det naturlig at en videreføring av denne tilkoblingen (til Boliglaget) vil
medføre betydelig lavere kostnad for dem. Med andre ord så kan vi være villig til å koste deler
av Prestteigen Boliglag sin tilkobling til kommunalt vannverk.
Forutsetninger som må oppfylles for å kunne gi dispensasjon
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom hensynet til
bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelser, ikke vesentlig blir
tilsidesatt.
Samt at fordelene med å innvilge dispensasjonen må være klart større enn ulempene, etter en
samlet vurdering.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
Dispensasjonen kan gis både midlertidig og varig. Det kan i tillegg settes vilkår ved
dispensasjonen.

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

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

Arkivnr. 143

Saksnr. 2016/2891-4

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
121/16

Møtedato
17.10.201
6
Saksbehandler: Kristine Bye

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

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

Støren Betong AS
Støren betong AS
Støren betong AS

(Vedleggene er marker med fet skrift).

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

Saksopplysninger
Bakgrunn
Støren Betong AS v/Rune Folgerø klager i brev datert 06.09.2016 på dispensasjonsvedtak 96/16
som ble behandlet i utvalg for Næring, plan og miljø den 22.08.2016. Vedtaket omhandlet å
omdisponere eiendommene gbnr 45/281 og gbnr 45/354 fra sentrumsformål til industriformål,
samt rigging av et mobilt betongblandeverk på 336m2 på eiendommen gbnr 45/354. Vedtaket
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påklages i sin helhet. Melding om dispensasjonsvedtak ble mottatt 31.08.2016 og klagen er
datert 06.09.2016. Klagen er dermed framsatt rettidig. Klager er også tiltakshaver i
dispensasjonssøknaden og har dermed rettslig klageinteresse i saken.
Vedtak som ble fattet i dispensasjonsvedtak 96/16 har følgende ordlyd:
«Midtre Gauldal kommune avslår midlertidig dispensasjon fra kommunedelplan Støren for å
omdisponere eiendommene gbnr 45/281 og gbnr 45/354 fra sentrumsformål til industriformål,
samt rigging av et mobilt betongblandeverk på 336m2 på eiendom gbnr 45/354.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at tiltaket
setter overordnet plan vesentlig til side, og kan få store konsekvenser for de omkringliggende
områdene».
Klagens innhold
Klageren har i sitt brev gitt en begrunnelse for klagen og gitt en del ytterligere informasjon om
bedriften og markedet. Klageren har i tillegg drøftet en rekke faktorer som ønskes vurdert i
saksbehandlingen.
Klagen gjelder i sin helhet ønske om å få medhold for å omdisponere eiendommene gbnr 45/281
og gbnr 45/354 fra sentrumsformål til industriformål, samt rigging av et mobilt
betongblandeverk på 336m2 på eiendom gbnr 45/354. Ønske om midlertidig omdisponering og
rigging av mobilt betongblandeverk begrunnes med at det er utenkelig at gjeldende areal kan
omdisponeres til bolig/næring så lenge Støren Betong AS ser seg nødt til å benytte dette. Også
mest sannsynlig ikke før E6 – utbyggingen er ferdig forbi området. Fordelen med at Støren
Betong AS (kommunens egen industri) blir istad til å kunne bidra med store leveranser til
gjeldende veiprosjekt, spesielt med tanke på arbeidsplasser og økonomi.
Klager viser til ulempene med at deres bedrift ikke får deltagelse i veiprosjektet, og at større
entreprenører vil etablere et mobilt blandeverk, noe som vil føre til tap for Støren Betong AS.
Klager viser videre til:
 Sitt fortrinn å være et godt etablert firma.
 At de eksterne instansene ikke har noen merknader, foruten noen vilkår som er
overkommelige. Også naboene har betingelser som er overkommelige.
 Stiller spørsmålstegn ved habiliteten til et av utvalgets medlemmer.
 At E6 – utbyggingen er et langt større tiltak med større konsekvenser.
 Setter spørsmålstegn ved kommunens vilje til å satse på næringslivet (Strategisk
Næringsplan for Trondheimsregionen 2013-16).
Klagen er vedlagt i sin helhet.
Ettersendelse 13.09.2016
I ettertid har klager sendt en epost der det vises til signaler om at en annen plassering av ett
mobilt betong-blandeverk på deres tomt kan være «lettere å akseptere». Alternativ plassering
vises i vedlagt situasjonskart.
Ettersendelse 22.09.2016
Klager har ettersendt supplerende opplysninger om vanntilkoblingen ifra kommunalt anlegg til
mobilt midlertidig blandeverk.
Begge ettersendelsene er vedlagt i sin helhet.
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Vurdering
Klageren mener det er utenkelig at gjeldende areal blir omdisponert til bolig/næring så lenge
Støren Betong AS ser seg nødt til å benytte dette arealet. Rådmannen kan se seg enig i dette, og
viser til vurderingen av dispensasjonsbehandlingen, sak 95/16; «Rådmannen ser at utvikling til
sentrumsformål er noe som ikke kommer til å skje i nærmeste framtid. Det er dermed fornuftig
og forståelig å søke om midlertidig dispensasjon, slik at en næringsaktør fortsatt kan drive sin
virksomhet i en begrenset periode». Rådmannen holder fast ved dette, men mener fortsatt at det
kan være store konsekvenser knyttet til dette tiltaket, noe som bør bli vurdert.
Klager viser til Støren Betong AS som kan bidra med store leveranser til gjeldende veiprosjekt,
spesielt med tanke på arbeidsplasser og økonomi. Dette vurderer rådmannen som svært positivt.
Som skrevet i vurderingen i dispensasjonssøknaden kan det sees som positivt at det allerede
eksisterer industribebyggelse på eiendom gbnr 45/281, og at industrivirksomheten samles på et
område.
Likevel vil et slikt tiltak medføre problemstillinger knyttet til blant annet støy, støv, trafikale
forhold, flomsituasjonen og vannkilden. Rådmannen er av den oppfatning av at skal slike tiltak
gjennomføres bør det foreligge nødvendig dokumentasjon på slike forhold. Dette bør bli vurdert
gjennom en reguleringsplan.
Klager viser videre til de eksterne instansene og naboene, og at de ikke har noen merknader,
foruten noen vilkår som er overkommelige. Rådmannen er ikke enig i dette og viser til en rekke
merknader og vilkår fra naboer og eksterne instanser knyttet til støy, støv, trafikale forhold,
flomsituasjon og vannkilden. Dette må dokumenteres, noe som ikke er gjort. Når det er så
mange forhold som ikke er dokumentert mener rådmannen at tiltaket er for stort og uforutsigbart
for en dispensasjonsbehandling.
Klager setter spørsmålstegn til habiliteten til et av utvalgsmedlemmene i NPM – utvalget. Dette
er ikke rådmannen kjent med, og kan dermed ikke ta hensyn til dette.
Videre vises det til begrunnelsene til avslag på dispensasjonssøknaden;« det kan få konsekvenser
for de omkringliggende områdene.» Klager setter spørsmålstegn ved etablering av ny E6 i
nærheten av det omsøkte området, og mener E6 utbyggingen vil medføre større konsekvenser
enn ønsket tiltak. Rådmannen kan opplyse om at E6 prosjektet er en utbygging som er fastsatt i
forbindelse med en reguleringsplan. Problematikken rundt ulike forhold er belyst og vesentlig
dokumentert i reguleringsarbeidet, noe som ikke er tilfelle i denne saken. Det eksisterer ingen
reguleringsplan for omsøkte tiltak.
Tilslutt blir det vist til Strategisk næringsplan, og spørsmål om at kommunen ikke tilrettelegger
for industri da en slik dispensasjon blir avslått. Strategisk næringsplan vektlegger at eksisterende
industri skal styrkes og videreutvikles. Rådmannen mener det er viktig å legge til rette for noe
som kan medføre en vekst i samfunnsutviklingen på Støren. Likevel betyr ikke dette at man
velger dispensasjon framfor regulering.
Ut fra en samlet vurdering mener rådmannen at ulempene er større enn fordelene. Ønsket tiltaket
er så stort og omfattende, med manglende dokumentasjon på vesentlige faktorer, noe som
medfører at klagen bør avslås.
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Klager har i ettertid kommet med alternativ plassering samt opplysninger knyttet til
vanntilkoblingen til mobilt midlertidig blandeverk på eiendom gbnr 45/281. Rådmannen mener
at vedlagt situasjonskartet viser en bedre plassering da eiendommen allerede har eksisterende
industribygg. Likevel har rådmannen den samme oppfatningen som nevnt ovenfor, og mener at
tiltaket er for stort for en dispensasjonsbehandling.
Konklusjon
Rådmannen kan ikke se at de nye opplysningene som har kommet fram i klagen endrer synet på
dispensasjonsvedtaket. Rådmannen kan heller ikke se at det er gjort feil i saksbehandlingen.
Klagen av 06.09.2016 har ikke ført fram og dispensasjonsvedtak 96/16 av 24.08.2016 bør
opprettholdes.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår klagen slik den framstår av Støren Betong AS v/Rune Folgerø
datert 06.09.2016. Avslaget begrunnes med at det ikke er kommet inn nye opplysninger eller
foreligger saksbehandlingsfeil som skulle tilsi endret utfall.
Midtre Gauldal kommune opprettholder sitt vedtak i dispensasjonssøknaden sak 96/16 datert
24.08.2016.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 1-9. Saksprotokoll i Utvalg for
næring, plan og miljø - 17.10.2016
Utvalget fremmet følgende forslag:
Midtre Gauldal kommune tar klagen til følge slik den framstår av Støren Betong AS v/Rune
Folgerø datert 06.09.2016. Vedtaket begrunnes med at NPM anser fordelene større enn
ulempene, foretatt at vilkårene holdes.
Som vilkår settes:
 Det må foreligge dokumentasjon på støy- og luftkvalitet, samt at disse grenseverdiene i
T-1442/2012 tabell 3 og T-1520 tabell 1 overholdes.
 Det må foreligge dokumentasjon på avbøtende tiltak som skal gjennomføres for å sikre
tilfredsstillende støyforhold og luftkvalitet (T -1442/2012 og T – 1520).
 Det må sendes inn en henvendelse til Fylkesmannen hvor de redegjør for sin virksomhet
(jf. Forurensningsforskriften kapittel 36).
 Det må sendes inn dokumentasjon som belyser trafikksikkerheten og eventuell
virksomhetsbasert risiko for området.
 Flomsituasjonen for området må kartlegges. Det må legges inn en usikkerhetsmargin på
flomsonekartet på 50cm oppå de beregnede kotehøydene, og at arealet fylles opp til en
kotehøyde i tråd med flomsonekartet inkludert anbefalt sikkerhetsmargin.
 I flomrapporten må det også dokumenteres at oppfyllingen blir gjort på en slik måte som
ikke endrer strømningsforholdene mot jernbanen ved en eventuell flomsituasjon.
 Det må sendes inn en grunnvannsrapport som vurderer risikoen for økt forurensing av
grunnvannet og drikkevannet for området. (Drikkevannsforskriften §4.1 og Nasjonale
målsetninger Protokoll for vann og helse vedtatt av Regjeringen 22.mai 2014).
Transportsystemet for vannforsyningen i området (både kommunalt og privat) må
kartlegges.
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 Det må også foreligge en kartlegging av vaskevannets innhold av kjemikaler og andre
forurensninger som kan tenkes å tilføres til området.
 Det må foreligge dokumentasjon som viser området som inngår i dispensasjonen.
 Disp knyttes/gjelder kun for E6 utbygginga, men begrenset til 2025.
 Intern – veien til det mobile blandeverket må føres rundt eksisterende betong fabrikk
nord – øst og nord, lengst mulig vekk fra boligbebyggelsen på Prestteigen.

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


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

Forslaget om ekstra kulepunkt falt med 5 mot 2 stemmer.

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

Arkivnr. 143

Saksnr. 2017/162-12

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
94/17
28.08.2017
Saksbehandler: Kristine Bye

Dispensasjonsbehandling - Oppføring av enebolig med garasje - gbnr 46/27 Dispensasjon fra kommunedelplan Støren og reguleringsplan Basmoen og
Kalvtrøa

Dokumenter i saken:
1
I
Søknad om dispensasjon fra
kommunedelplan Støren - byggegrense
på 30 meter fra senterlinje spor
2
I
Søknad om dispensasjon fra
kommunedelplan Støren - byggegrense
på 30 meter fra senterlinje spor - gbnr
46/27 - Vegard Solli
3
I
Påminnelse - Nabovarsel - oppføring av
enebolig med garasje - dispensasjon fra
byggegrense - gbnr 46/27
4
U Foreløpig svarbrev - Søknad om
dispensasjon fra kommunedelplan Støren
- byggegrense på 30 meter fra senterlinje
spor - gbnr 46/27
5
I
Ettersendelse av dokumentasjon Byggesak - gbnr 46/27 - Maren Jonli og
Vegard Solli.
6
U Høringsbrev - dispensasjon fra
kommunedelplan Støren og
reguleringsplan Basmoen og Kalvtrøa Oppføring av enebolig med garasje - gbnr
46/27
7
N Høringsbrev - dispensasjon fra
kommunedelplan Støren og
reguleringsplan Basmoen og Kalvtrøa Oppføring av enebolig med garasje - gbnr
46/27
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Vegard Solli
Bane Nor

Bane NOR SF
Vegard Ler Solli

Midttømme Entreprenør AS
FYLKESMANNEN I SØRTRØNDELAG m.fl.

Ingvar Hanshus m.fl.

8

I

9

I

10

I

11

I

12

S

13

I

Uttalelse til høringsbrev – Dispensasjon
fra kommunedelplan Støren og
reguleringsplan Basmoen og Kalvtrøa i
Midtre Gauldal kommune – Oppføring av
enebolig med garasje
Uttalelse - Høring ved søknad om
dispensasjon - Byggegrense - gbnr 46/27
- Oppføring av enebolig med garasje
Høringssvar - søknad om dispensasjon fra
kommunedelplan Støren - gbnr 46/27 Oppføring av enebolig med garasje
Svar - Høringsbrev - dispensasjon fra
kommunedelplan Støren og
reguleringsplan Basmoen - oppføring av
enebolig med garasje - gbnr 46/27
Dispensasjonsbehandling - Oppføring av
enebolig med garasje - gbnr 46/27 Dispensasjon fra kommunedelplan Støren
og reguleringsplan Basmoen og Kalvtrøa
Uttalelse - dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - oppføring av
enebolig med garasje - Midtre Gauldal
46/27

Mattilsynet

Statens vegvesen - Region midt
Statens vegvesen - Region midt
Bane Nor SF

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

(Vedleggene er markert med fet skrift).
Ingress
Dispensasjonsbehandling om å bygge en enebolig med garasje på eiendommen gbnr 46/27.

Saksopplysninger
Bakgrunn
Vegard Solli søker om dispensasjon fra kommunedelplan Støren og reguleringsplan Basmoen og
Kalvtrøa for å bygge en enebolig med garasje på eiendommen gbnr 46/27. Søknaden ble mottatt
29.05.2017.
Beliggenhet
Det omsøkte området ligger på Støren, vest for E6 og jernbanen.
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Figur 1 Oversiktskart over deler av Midtre Gauldal kommune. Området det søkes dispensasjon er vist med rød pil.

Gjeldende plankart:

Figur 2 Oversiktskart over deler av gjeldende reguleringsplan Basmoen og Kalvtrøa. Området det søkes dispensasjon er vist med rød pil.

Dagens situasjon/beskrivelse av tiltaket
Boligtomten ligger i et område avsatt til boligformål, men er i dag ikke bebygd.
Både den omsøkte boligtomten (gbnr 46/27) og nabotomten som er bebygd (gbnr 46/26) er
festetomter eid av Bente og Lars Jonli.
Festetomtene er ikke målt opp, og har derfor ingen ytre begrensning. Huset skal ha et areal med
BYA 264m2, og ut fra vedlagt situasjonskart vil huset plasseres over den innregulerte veien sør i
plankartet.
Ønsket garasje er hverken beskrevet i søknaden eller vist på situasjonskartet.
Videre vil huset stå 22 meter fra jernbanen. Tiltakshaver opplyser om at Jernbaneverket har
kommentert at de kan vurdere 25 meter, men at dette medfører at boligen bare kommer 5 meter
fra boligen på nabotomten.
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Figur 3 Situasjonskart over tiltaket.

Tiltakshaver har selv sendt inn dispensasjon fra byggegrense på 30 meter til Bane NOR.
Følgende uttalelse ble gitt i brev datert 13.01.2017:
«Det vises til søknad om dispensasjon fra byggegrense. Området omfattes av gammel
reguleringsplan uten byggegrense til jernbane. I.h.t. Kommunedelplan Støren gjelder da 30m
byggegrense til jernbane.
Bane NOR har i de senere år innskjerpet tidligere praksis i forhold til håndhevelse av
jernbaneloven § 10. Dette gjelder sikkerhetsmessige aspekter knyttet til togframføring, sikring av
arealer for framtidig utvidelse av jernbanen, behov for atkomst for inspeksjon og vedlikehold av
infrastrukturen, naboforhold som støy, rystelser og setningsproblematikk, med mer.
Bane NOR er negativ til at bygget plasseres nærmere enn byggegrensen. Med bakgrunn i
ovennevnte protesterer vi mot at kommunen eventuelt gir dispensasjon fra byggegrensen».
Planavklaringer
Omsøkte tiltak ligger innen for kommunedelplan Støren og reguleringsplan Basmoen og
Kalvtrøa.

Gjeldende planbestemmelser:

Gjeldende plankart er reguleringsplan for Basmoen og Kalvtrøa.
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Søkers begrunnelse for tiltaket
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har
oppgitt følgende begrunnelse:
«Flere bebyggelser innenfor samme byggefelt har fått dispensasjon fra byggegrense, nabotomten
46/49 har bygd 14 meter fra midtlinjen og tomt 45/392 fikk godkjent byggesøknad i 2016 med en
byggegrense på 17,5 meter fra midtlinjen.(…)Jernbaneverket har kommentert at de kan vurdere
25 meter. (…) Vi kan ikke se at 22 og 25 m fra jernbanen utgjør noen forskjell og at det er større
ulempe å komme for nær naboen.
I følge Støren Sentrum 2040 – strategier for bolig og næring saksnr. 2013/757-1 står det (sitat
5): ‘’det vil være behov for høy fortetting av boligfelt i og tett opp mot sentrumskjernen’’. Jeg
mener at jeg oppfyller denne målsettingen ved å bygge en enebolig på denne tomten som per i
dag er tilknyttet en annen bolig. Det er slik jeg ser det, ikke mulig å bebygge denne tomten uten å
få dispensasjon fra byggegrensen.
Vedrørende inntegnet fremtidig vei begrunnes med at tiltaket vil føre til ønsket fortetting ref.
sentrumsplan 2040. Inntegnet veitrase er etter vår vurdering ikke den som er mest naturlig å
velge. Det er et areal mellom eiendommene 46/84 og 46/29 som er mer egnet adkomst.
Et annet argument er at hvis veien bygges som inntegnet så vil tomten ikke kunne bygges til
boligformål».
Høring/nabovarsel
Søknad om dispensasjon ble sendt på høring med frist 14.07.2017. Følgende har svart innen
tidsfristen:
Bane NOR - nabovarsel
Vi viser til vårt brev av 13.01.2017 og avventer Midtre Gauldal kommune sin behandling av
saken. Vi presiserer at Bane NOR har innskjerpet tidligere praksis i forhold til håndhevelse av
jernbanelovens § 10.
Bane NOR kan etter nærmere vurdering eventuelt gi dispensasjon for plassering inntil 25m fra
senterlinjen spor. Vi vil fatte vedtak med vilkår etter at spørsmålet om byggegrense er behandlet
av kommunen.
Bane NOR
Bane NOR har ingen merknader utover vårt brev av 03.05.2017.
Statens vegvesen
Ingen merknad.
Mattilsynet
Det omsøkte tiltaket berører ikke tilsigsområdet/kilde til registrerte vannforsyningssystemer.
Søknaden beskriver ikke løsning for drikkevann til boligen.
Før dispensasjonen kan gis må det sikres at enebolig blir tilkoblet tilfredsstillende
drikkevannsforsyning. Ut fra tiltakets beliggenhet antar Mattilsynet at det finnes offentlig
vannforsyning i området, og at boligen blir tilkoblet denne løsningen.
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Mattilsynet har ingen merknad til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel med
hensyn til forhold som angår eksisterende registrerte vannforsyningssystemer. Eventuell privat
vannforsyning i området kartlegges i forkant for å unngå at tiltaket påvirker disse negativt.
Fylkesmannen i Sør – Trøndelag (etter tidsfristen i brev datert 24.07.2017)
Fylkesmannen forutsetter at det kan oppnås tilfredsstillende støyforhold i henhold til T1442/2016 og har utover dette ingen merknader til omsøkte oppføring av bolig/garasje.
Fylkesmannen minner om at alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes etter
prinsippene i naturmangfoldloven §§8-12 (jf nml § 7).
Sør – Trøndelag fylkeskommune (etter tidsfristen i brev datert 24.07.2017)
Ingen merknad.
Så vidt fylkeskommunen kan se fra kulturminneregisteret, er det ikke registrert automatisk
fredede kulturminner innen området. Selv om dette registeret er noe mangelfullt, vurderer de det
til å være relativ liten risiko for at tiltaket vil komme i konflikt med slike. Fylkeskommunen
minner imidlertid om den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven. Dersom en
under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet kulturminne), må en
stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen.
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
Dagens eiendom er en festetomt. Den er ikke målt opp, og det er derfor usikkert hvor stor denne
eiendommen er. Festetomten ble etablert i 1960, men er i dag ikke bebygd.
Å legge til rette for bolighus der det i dag er innregulert en offentlig vei, er noe Rådmannen er
negativ til. Gis det tillatelse til dispensasjon vil dette hindre framtidig bruk av denne vegen.
Rådmannen er videre negativ til vesentlig endringer av eksisterende reguleringsplaner og mener
slike endringer skal behandles som en endring av eksisterende reguleringsplan, og ikke som en
dispensasjon.
Kommunen er ansvarlig for å opprettholde et oppdatert planarkiv, der tiltak som undergraver
gjeldende planer skal unngås. Dette betyr at vesentlige endringer av eksisterende reguleringsplan
bør skje gjennom en reguleringsendring, og ikke gjennom en dispensasjon.
Tiltakshaver argumenterer for at det står skrevet i Støren Sentrum 2040 – Strategier for bolig og
næring at. ‘’ Det vil være behov for høy fortetting av boligfelt i og tett opp mot
sentrumskjernen’’. Rådmannen er enig i at det ansees som positivt å legge til rette for bosetting
nært sentrumsområdene. Rådmannen ser likevel at eiendommen ligger i sone B4 i
Kommunedelplan Støren. I dette området er det planlagt fortetting, og det legges opp til
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småhusbebyggelse, kjede, rekke, flermansbolig og tunstryktur. Ikke eneboliger. Rådmannen
mener derfor at tiltaket ikke vil være i tråd med dette formålet.
Det framgår ikke av dispensasjonssøknaden hvordan eneboligen skal sikres tilkobling til
tilfredsstillende drikkevannsforsyning. Dette er elementer som burde vært avklart gjennom
dispensasjonssøknaden.
Rådmannen viser videre til Bane NORs uttalelse knyttet til kravet om 30 meters byggegrense fra
jernbanesporets senterlinje. Bane NOR er negativ til at bygget plasseres nærmere enn
byggegrensen, men kan vurdere å tillate en plassering på inntil 25m fra senterlinjen spor. Dette
er ikke ønskelig for tiltakshaver da boligen kommer kun 5 meter fra boligen på nabotomten.
Rådmannen mener å bygge så nært boligtomten kan medføre støy for eiendommen. For å sikre
boforhold bør ikke eiendommen plasseres så nært jernbanesporet. Blir det gitt dispensasjon bør
det settes som vilkår at det gjennomføres en støyvurdering av eiendommen.
Tiltakshaverne nevner videre at flere av eiendommene tidligere har fått dispensasjon for
byggegrense fra jernbanen. Rådmannen ser at dette stemmer, men disse boligene er bygget på
områder avsatt til bolig, og ikke over et område avsatt til offentlig veg. Bane NOR har videre
uttalt at de også har innskjerpet tidligere praksis i forhold til håndhevelse av jernbanelovens § 10.
Ut fra en samlet vurdering mener Rådmannen at ulempene er større enn fordelene. Ønsker
likevel utvalget å gi dispensasjon må det settes som vilkår at:





Tomten blir målt opp
At det søkes på nytt om dispensasjon til Bane NOR og at deres vedtak opprettholdes.
At det dokumenteres hvordan vann- og avløpt skal løses.
Ved byggesak må det foretas en støyvurdering, hvor eventuelle avbøtende tiltak må
følges.

Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår dispensasjon fra kommunedelplan Støren og reguleringsplan
Basmoen og Kalvtrøa for å sette opp en enebolig med garasje på eiendommen gbnr 46/27.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at tiltaket
setter overordnede planer vesentlig til side.
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Søknad om dispensasjon
Til Holtålen Kommune
GNR
46 BNR
Maren Jonli og Vegard Solli
Navn
Adresse
Støren
Post nr.
7290
Poststed

27 FNR

Søknaden gjelder
x
Varig dispansasjon
Midlertidig dispensasjon
Spesifiser tidsrom for midlertidig dispensasjon

Det blir søkt dispensasjon fra:
X
Kommuneplan
X
Reguleringsplan
Bebyggelsesplan
Plan og byggningslov
Forskrift
Spesifiser plan eller forskrift
Kommunedelplanen for sentrum,
Reguleringsplan Basmoen/Kalvtrøa.
Inntegnet fremtidig vei over tomt 46/27 til en Skole idrettsplass.
Formål med tiltak:
X
Bolighus
Forretning
Naturvern
Landbruk
Annet
Spesifiser tiltak
Oppføring av enebolig

Fritidshus
Offentlig virksomhet
Offentlig friluftsområde
Offentlig veg

Indusri/bergverk

side 1
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Begrunnelse (særligegrunner jf plan- og byggningslovns § 7)
Ingen har i utgangspunktet rett til dispensasjon fra vedtatt plan som har blitt til gjennom omfattende planprosess.
Særlige grunner er søkers mulighet til å argumentere for hvorfor kommunen bør tillate noe annet enn hva planen
tidligere har bestemt. De særlige grunnene følger saken videre på høring til berørte pater/statsetater.
Til slutt legges de til grunn for vurdering av det endelige vedtak.
Særlige grunner skal først og fremst være offentlige, samfunnsmessige hensyn og være knyttet til areal og
Ressursdisponeringshensyn. Privat hensyn knyttet til persjon kan bare vurderes som særlig grunn i helt spesielle
tillfeller, og da som hovedregel som et tillegg til de offetlige hensyn. Videre må det foreligge en klar overvekt av
hensyn som tilsier dispensasjon. Som eksempel kan nevnes tilfeller hvor vurdering av arealbruk har endret seg
etter at det ble utarbeidet plan, eller der tidsfaktoren tilsier at man ikke bør avvente planendring.
Om det er liten sannsynlighet for - eller i de tilfeller der det ikke foreligger negative merknader
kan det lettere og få innvilget dispensasjon.

Dispensasjon 1: Avstand til Jernbane

Vedlegg B1: innsendt tidligere
Her referes det til at andre boliger på nabo tomt er godkjent med bygge avstand 17,5m
i 2016.

Vi søker om bygge avstand 22 meter fra jernbane,
Jernbaneverket har kommentert at de kan vurdere 25 meter, dette vil medføre at
boligen kommer bare 5 meter fra boligen på nabo tomten.
Vi ser ikke at 22 og 25 m fra jernbanen utgjør noen forskjell og at det er større ulempe
og komme for nærme naboen.

Dispensjasjon 2: Dispensjasjon vedrørende inntegnet fremtidig vei.
Begrunner med at tilltaket vil føre til ønsket fortettning ref. sentrumsplan 2040.
Inntegnet veitrase er etter vår erfaring ikke den som er mest naturlig og velge.
Det er et areal mellom eiendommene 46/84 og 46/29 som er en mere egnet adkomst.
Et annet argument er at hvis veien bygges som inntegnet så vil tomten ikke kunne
bebygges til boligformål

Vedlegg

X
Sted
Støren

Gjenpart av nabovarsel
Tegninger
X
Situasjonskart
Gjenpart av nabovarsel er vedlagt søknad om tiltak/søknad om fradeling
Annet Plankart
Dato
Sign tiltaks haver
24.05.2017 Sign ansvarlig søker

Vedlegg B

side 2
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Saksframlegg

Arkivnr. 142

Saksnr. 2017/1312-11

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
95/17
28.08.2017
Saksbehandler: Kristine Bye

Dispensasjonsbehandling - Fradeling av tilleggsareal fra gbnr 136/2 til
eiendommene gbnr 136/14 og gbnr 136/15 - Dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel og reguleringsplan for Stimyra

Dokumenter i saken:
1
I
Søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel og
reguleringsplan for Stimyra - fradeling
av areal - gbnr 136/
2
U Høringsbrev - fradeling av areal - gbnr
136/2 - Dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel og
reguleringsplan for Stimyra
3
I
Plankart - reguleringsplan
4
N Høringsbrev - Fradeling av areal - gbnr
136/2 - Dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel og
reguleringsplan for Stimyra boligområde
5
I
Uttalelse til høringsbrev - Dispensasjon
fra kommuneplanens arealdel og
reguleringsplan Stimyra - fradeling av
areal - Midtre Gauldal kommune
6
N Uttalelse skogbruk og vilt - Søknad om
dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel og reguleringsplan for Stimyra fradeling av areal - gbnr 136/2
7
N Landbruksfaglig uttalelse til søknad om
fradeling av areal - gbnr 136/2 Dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel og reguleringsplan for Stimyra
boligområde
8
I
Uttalelse - dispensasjon fra
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Ingeborg Elise Støver

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

Mattilsynet

Kai Børge Amdal

Aril Røttum

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

9

I

10

I

11

S

kommuneplanens arealdel - fradeling av
areal - Stimyra - Midtre Gauldal 136/2
Uttalelse - fradeling av areal - gbnr 136/2 Sametinget
- Dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel og reguleringsplan for Stimyra
Uttalelse - dispensasjon fra
Norges vassdrags- og energidirektorat
kommuneplanens arealdel og
reguleringsplan for Stimyra - fradeling av
areal - gbnr 136/2
Dispensasjonsbehandling - Fradeling av
tilleggsareal fra gbnr 136/2 til
eiendommene gbnr 136/14 og gbnr
136/15 - Dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel og
reguleringsplan for Stimyra

(Vedleggene er markert med fet skrift).
Ingress
Dispensasjonsbehandling for å fradele areal fra eiendommen gbnr 136/2 til eiendommene gbnr
136/14 og 136/15.

Saksopplysninger
Bakgrunn
Ingeborg Elise Støver søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og reguleringsplan
for Stigmyra boligområde for å fradele areal fra eiendommen gbnr 136/2 til eiendommene gbnr
136/14 og 136/15. Søknaden ble mottatt 26.04.2017.
Beliggenhet
Det omsøkte området ligger ved Støvran, nord – 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:
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Tiltakshaver (eier av gbnr 136/2) søker om å legge til tilleggsareal til naboeiendommene gbnr
136/14 og 136/15 da tomtegrensene fra disse eiendommene går ut mot en bratt skråning mot vest
(Høkterdalen).
Det ønskes lagt til ca. 1000m2 til eiendom
136/14 og ca. 900m2 til eiendom 136/15. Begge
eiendommene er i dag bebygd med enebolig og
garasje, om omfattes av reguleringsplan for
Stigmyra boligområde. Den største delen av
ønsket tilleggsareal fra gbnr 136/2 ligger
utenfor reguleringsplanen og ligger i LNF –
1 i kommuneplanens arealdel.

Figur 2 Situasjonskart over ønsket tilleggsareal til eiendom gbnr 136/14.

sone

Figur 3 Situasjonskart over ønsket tilleggsareal til eiendom gbnr
136/15.

Planavklaring
Omsøkte tiltak ligger innen for kommuneplanens arealdel og reguleringsplan Stimyra boligfelt,
med følgende bestemmelser:

Gjeldende plankart:
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Figur 4 Oversikt over reguleringsplan for Stimyra boligfelt. De to tomtene som ønsker tilleggsareal er innenfor den røde firkanten.

I reguleringsplan for Stimyra boligområde er det regulert inn tomtegrenser i plankartet for disse
to tomtene. Disse grensene blir endret ved en slik dispensasjon. Deler av ønsket tilleggsareal
berører også område avsatt til jordbruk/skogbruk i reguleringsplan for Stimyra boligområde.
Søkers begrunnelse for tiltaket
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har
oppgitt følgende begrunnelse:
‘’ For noen år siden ble det foretatt tømmerhogst i denne skråningen, slik ar denne er helt åpen.
Skråningen er så bratt at det anses som risiko for ras/utglidning og at kjøretøy og mennesker kan
skades ved event. utforkjøring. Det er derfor på deler av toppen allerede foretatt tiltak for å
hindre dette., og planer for tiltak på resterende del. I og med at dette er areal som nå ligger på
eiendommen gbnr 136/2 ønsker eier av eiendommene 136/14 og 15 derfor å kjøpe/løse inn dette
som tilleggsareal til sine eiendommer.
Omsøkte areal har ingen driftsmessig betydning for gbnr 136/2’’.
Høring/nabovarsel
Søknad om dispensasjon ble sendt på høring med frist 12.06.2017. Følgende har svart innen
tidsfristen:
Lokal landbruksmyndighet
Omsøkte fradeling begrunnes med behov for tiltak for å hindre ras og utglidning i boligområdet
etter skogshogst.
Landbruk kan ikke se at disse omsøkte arealene har stor betydning for den jordbruksmessige
driften på landbrukseiendommen.
Landbruk har ingen merknad til søknaden.
Lokal skogbruksmyndighet
Arealene som søkes fradelt består i dag av skogmark med bonitet F14. Fradelingen vil ikke gi
driftsmessige hindringer for framtidig skogbruk på eiendommen.
Arealene er kontrollert i kommunens viltkart, Naturbase og Artskart. Det er ikke registreringer
her som kommer i konflikt med tiltaket.
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Fylkesmannen i Sør – Trøndelag
Det søkes om fradeling av tilleggsareal til to regulerte boligtomter. Tilleggsarealet ligger i et
område avsatt til LNF. Fylkesmannen har ingen merknader til fradeling av tilleggsareal, men
påpeker at arealet også etter fradelingen vil ha formålet LNF. Vesentlig terrenginngrep eller
utbygging på dette arealet vil ikke være i tråd med formålet og må derfor omsøkes.
Det er positivt dersom fradelingen gjennom tiltak kan sørge for at samfunnssikkerheten blir
forbedret for de berørte eiendommene. For råd og veiledning i forhold til sikringstiltak viser
Fylkesmannen til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), sektormyndighet på skred og
flom.
Fylkesmannen viser til det ovenfornevnte og har utover dette ingen merknad til omsøkte tiltak.
Fylkesmannen minner om at alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes etter
prinsippene i naturmangfoldloven §§8-12 (jf nml § 7).
Sør – Trøndelag fylkeskommune
Støtter kommunens administrative vurderinger, og har ikke merknader til omsøkte fradeling.
Norges vassdrags- og energidirektorat
Tiltakene ligger over øvre marin grense (MG). Området er derfor ikke utsatt for
kvikkleireskredfare.
Vi har ingen innvendinger mot at det gis dispensasjon men anbefaler at tiltakshaverne knytter til
seg nødvendig fagkompetanse slik at skredsikringen kan gjennomføres på en slik måte at
sikkerheten blir ivaretatt. Dette bør tas inn som vilkår for dispensasjonen.
Mattilsynet
Det omsøkte tiltaket berører ikke tilsigsområdet/kilde til registrerte vannforsyningssystemer.
Det bør undersøkes om det eksisterer privat ikke-registrerte vannforsyning i området som kan
påvirkes negativt som en følge av at dispensasjonen gis.
Mattilsynet har ut over det ingen merknad til høringsbrevet.
Sametinget
Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og annet kan vi ikke se at det er fare for at det
omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda, samiske kulturminner. Sametinget har
derfor ingen spesielle merknader til dispensasjonssøknaden.
Skulle det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre spor som tyder på
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og fylkeskommunen
omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) §8 annet ledd.
Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda 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
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tilsidesatt. Samt at fordelene med å innvilge dispensasjonen må være klart større enn ulempene,
etter en samlet vurdering.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
Dispensasjonen kan gis både midlertidig og varig. Det kan i tillegg settes vilkår ved
dispensasjonen.

Vurdering
Det meste av ønskede tilleggsareal ligger i LNF – sone 1 rett utenfor reguleringsplan Stimyra
vedtatt 9.2.2004, samt at noe berører landbruksområde i reguleringsplanen. Rådmannen mener i
utgangspunktet at tilleggsareal til regulerte boligtomter burde inngått som en del av
reguleringsplanen.
Kommunen er ansvarlig for å opprettholde et oppdatert planarkiv, der tiltak som undergraver
gjeldende reguleringsplan skal unngås. Dette betyr at vesentlige endringer av en eksisterende
reguleringsplan bør skje gjennom en reguleringsendring, og ikke gjennom en dispensasjon.
I dette tilfelle ønsker tiltakshaver å legge til et areal på 1000m2 på eiendommen gbnr 136/14 og
900m2 på eiendommen gbnr 136/15. Rådmannen mener at dette er å betrakte som store
tilleggstomter.
Det framkommer i søknaden at dette ønskes gjort da det er behov for tiltak som hindre ras og
utglidning i boligområdet etter skogshogst. Rådmannen gjør oppmerksom på at tiltakene som
skal gjennomføres på eiendommene kun skal være til forebygging og ikke til arealutvidelse.
Dette er derfor ikke å betrakte som en reguleringsendring. Rådmannen er videre enig med
Fylkesmannen at der er positivt med forebyggende tiltak som kan sørge for at
samfunnssikkerheten blir bedre i boligfeltet.
Rådmannen viser videre til NVEs uttalelse om at tiltakshaverne må knytte til seg nødvendig
fagkompetanse slik at skredsikringen kan gjøres på en slik måte at sikkerheten blir ivaretatt.
Dette settes som vilkår ved en eventuell dispensasjon.
Rådmannen gjør tilslutt oppmerksom på at tilleggstomtene fortsatt er avsatt til LNF områder.
Dette betyr at nye og vesentlige terrenginngrep ikke er i tråd med planen, og vil kreve en ny
dispensasjonssøknad.
Vurdering etter prinsippene etter naturmangfoldloven §8-12:
§8 – Kunnskapen anses som god nok i denne saken.
§9 – Føre – var – prinsippet vurderes som god nok.
§10 – Økosystemets tilnærming og samlet belastning vurderes til å ikke bli større.
§11 – Kostnadene og miljøforringelsene skal bæres av tiltakshaver.
§12 – Tiltakshaver er ansvarlig for at miljøforsvarlige teknikker nyttes.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og reguleringsplan
Stimyra boligfelt for å legge til et tilleggsareal på 1000m2 til eiendommen gbnr 136/14, og et
tilleggsareal på 900m2 på eiendommen gbnr 136/15.
Som vilkår settes:
 Tiltakene som skal gjennomføres på eiendommene skal kun være til forebygging og ikke
arealutvidelse.

318

 Tiltakshaver må knytte til seg nødvendig fagkompetanse slik at skredsikringen kan gjøres
på en slik måte at sikkerheten blir ivaretatt.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at tiltakene
ikke vil medføre vesentlig endring av eksisterende plan og konsekvenser for området.
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Saksframlegg

Arkivnr. 143

Saksnr. 2017/1961-2

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
96/17
28.08.2017
Saksbehandler: Even Greis Terjesønn Hansen

Klagebehandling - Klage på vedtak - PS 64/2017 - Midlertidig dispensasjon
for uttak av stein og videre drift av Furukollen steinbrudd inntil ny
reguleringsplan er vedtatt - gbnr 45/1

Dokumenter i saken:
1 I Klage på vedtak - Midlertidig dispensasjon for uttak
av stein og videre drift av Furukollen steinbrudd
inntil ny reguleringsplan er vedtatt
2 S Klagebehandling - Klage på vedtak - PS 64/2017 Midlertidig dispensasjon for uttak av stein og videre drift
av Furukollen steinbrudd inntil ny reguleringsplan er
vedtatt - gbnr 45/1
3 U Foreløpig svarbrev - Klage på vedtak midlertidig
dispensasjon for uttak av stein og videre drift for
Furukollen pukkverk

Støren jeger og
fiskeforening

Støren jeger- og
fiskeforening

(Klagen er uthevet i fet skrift)
Vedlegg
1 Særutskrift Dispensasjonsbehandling - Midlertidig dispensasjon for uttak av stein og videre
drift av bruddet inntil ny reguleringsplan er vedtatt - gbnr 45/1 - Dispensasjon fra
kommunedelplan Støren
2 Klage på vedtak - Midlertidig dispensasjon for uttak av stein og videre drift av Furukollen
steinbrudd inntil ny reguleringsplan er vedtatt
Ingress
Klage på vedtak om å gi midlertidig dispensasjon for uttak av stein og videre drift av Furukollen
pukkverk inntil ny reguleringsplan er vedtatt.
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Saksopplysninger
Bakgrunn
Anders Gunhildsøien klager på vegne av Støren jeger og fiskeforening (heretter omtalt som
SJFF) på vedtak om å gi Winsnes Maskin & Transport midlertidig dispensasjon for uttak av stein
og videre drift av Furukollen pukkverk inntil ny reguleringsplan er vedtatt, behandlet i utvalg
Næring, Plan og Miljø sak 2017/1517 - PS 64/2017 - den 29.05.2017.
SJFF påberoper seg rettslig klageinteresse da de er leietaker hos Opplysningsvesnets fond og har
en skytebane i Furukollen. SJFF anfører at det er begått saksbehandlingsfeil da foreningen ikke
har fått muligheten til å bli hørt i saken ved at foreningen verken har mottatt nabovarsel eller har
fått høringsbrev etter at dispensasjonen har vært til behandling i utvalg for Næring, Plan og Miljø
den 29.05.2017.
Støren jeger og fiskeforening (SJFF) har rettslig klageinteresse da SJFF er en av naboene til
Furukollen pukkverk. Således omfattes foreningen av «…annen med rettslig klageinteresse i
saken…» jfr. forvaltningsloven § 28. Klagen er fremsatt rettidig og SJFF har nevnt den endring
som ønskes i det vedtaket det klages over. Klagen oppfyller vilkårene for å kunne tas til
behandling jfr. fvl. Kap VI.
Tidligere historikk
Rådmannen viser videre til tidligere historikk i denne saken:
Saksmappe

Sakstype

Kort beskrivelse

Merknader / hendelser

16/2578

Ulovlighetsoppfølging

Pålegg om
øyeblikkelig stans,
samt varsel om
tvangsmulkt

Vedtak fattes og forkynnes
samme dag til Winsnes
Maskin & Transport AS
(heretter WMT)

Befaring av MGK i
Furukollen pukkverk
Møte

Midtre Gauldal Kommune
konstateres full drift
Hastemøte avholdt etter
anmodning fra Winsnes
Maskin&Transport:
*WMT v Arne og Per I.
Winsnes, Lisbeth Øyås
*Ordfører Sivert Moen,
NPM-utvalgsleder Svein
Fløttum,
*Enhetsleder Hubertina
Doeven, Rådgiver Ola Hage
Ingen referat foreligger

Ileggelse av
tvangsmulkt

Til WMT – fordi
øyeblikkelig stans ikke er
gjennomført.
NPM-utvalg stadfester DS
256/16
Søknad gjelder fortsatt drift i

16/2795

Dispensasjon

Midlertidig søknad
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Vedtak
DS=delegert
PS=politisk
DS 248/16

Dato
25.08.2016

26.08.2016
29.08.2016
kl. 8.009.30

DS 256/16

30.08.2016

PS 130/16

07.11.2016

DS 267/16

06.09.2016

fra WMT

16/3351

17/861

Klage

Dispensasjon

WMT klager på
vedtak om stans og
tvangsmulkt
Midlertidig søknad
fra WMT
Befaring av MGK i
Furukollen pukkverk

17/1533

17/1596

17/1517

Ulovlighetsoppfølging

Klage

Dispensasjon

Pålegg om
øyeblikkelig stans,
samt varsel om
tvangsmulkt og
overtredelsesgebyr
Møte

WMT klager på
vedtak om stans DS
411/17

Midlertidig søknad
fra WMT

pukkverket. Fortsatt drift
inkluderer ikke ytterligere
sprengning. Dispen gis
midlertidig men
tidsbegrensningen avventer
politisk behandling
NPM-utvalg fastsetter DS
267/16 med begrensning til
1.7.2017
NPM-utvalg tar ikke klagene
til følge – vedtakene
opprettholdes.
Dette blir senere stadfestet i
brev fra FM
Søknad gjelder sprengning
av ca. 2 salver i bruddet.
Dispensasjonen ble avslått
Besiktigelse konstaterte at
det var foretatt sprengning i
området som er i strid med
dispensasjonsvedtaket
PS45/17
Vedtak fattes og forkynnes
samme dag til Winsnes
Maskin & Transport

PS 123/16

17.10.2016

PS 151/16

13.12.2016
04.05.2017

PS 45/17

27.03.2017
10.05.2017

DS 411/17

10.05.2017

Hastemøte avholdt etter
anmodning fra Winsnes
Maskin&Transport:
*WMT v Arne Winsnes,
Lisbeth Øyås
*Ordfører Sivert Moen
*Enhetsleder Hubertina
Doeven, Rådgiver Ola Hage,
Rådgiver Even Hansen
Ingen referat foreligger

11.05.2017
kl. 8.0010.00

En bekreftelse på stoppordre
kom inn samme dag som
klagen – den 12.5.2017
NPM-utvalg gir klageren
medhold – delegert vedtak
411/17 oppheves
Konkret innebærer dette at
drift i bruddet kan fortsette
på premissene som er lagt i
den midlertidige
dispensasjonen DS 267/17
og PS 123/16
Søknad gjelder fra krav om
regulering av uttak og videre
drift inntil ny reguleringsplan
er vedtatt.
NPM-utvalg gir dispensasjon
under forutsetning at under
høringsperioden ingen
vesentlige merknader
kommer inn.

12.05.2017
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PS 63/17

29.05.2017

PS 64/17

29.05.2017

Rådmannen får delegert
myndighet å fatte
sluttvedtaket.
17/1961

Klage

Støren Jeger og
Fiske- Forening
klager på vedtak
64/17

Klagens innhold
Klageren har i sitt brev gitt en begrunnelse for klagen og i tillegg anført at det er begått
saksbehandlingsfeil ved at Støren jeger og fiskeforening (SJFF) ikke har fått tilsendt høringsbrev
eller nabovarsel.
Klagen gjelder i sin helhet ønske om at Rådmannen omgjør vedtaket om å gi midlertidig
dispensasjon for uttak av stein og videre drift av Furukollen pukkverk inntil ny reguleringsplan
er vedtatt. Klageren ønsker at dispensasjonen avslås og det stilles krav om regulering av
Furukollen pukkverk. Vedtaket som påklages lyder som så:
«Midtre Gauldal kommune vedtar å gi midlertidig dispensasjon fra kommunedelplan Støren, for uttak av
stein og videre drift av Furukollen pukkverk inntil ny reguleringsplan er vedtatt.
Vedtaket begrunnes med at det er fastsatt planprogram for utarbeiding av reguleringsplan og at en
dispensasjon vil gi fordeler for sysselsetting og næringsliv. Inngrep og aktivitet skal skje innenfor
eksisterende bruddområde. Nytt uttak av stein vil ikke påvirke skjermingen av bruddet, og uttaksområdet
vil fortsatt være godt skjermet for innsyn og i forhold til støy. Tiltaket berører areal hvor det allerede er
gjort inngrep og vurderes derfor ikke å gi vesentlige negative virkninger for naturmangfold, kulturminner,
vannmiljø, jordressurser, landskap eller samfunnssikkerhet. Det er gjort avbøtende tiltak i forhold til å
begrense ulemper med støv for beboere i Engan.
I tillegg vurderer NPM utvalget det slik at planarbeidet har tatt ekstra tid fordi det var ønskelig fra
politikernes og regulantens side at regulering av Olaplassen og Furukollen ble satt i sammenheng med
felles veiløsning via Kvasshyllan/Olaplassen for å unngå ytterligere konflikter med vei ned via Engan som
nå. Det ekstra tidsbruket bør komme søkeren til gode.
Fordelene for miljø og samfunn vurderes samlet å være større enn ulempene.
NPM-utvalget sender vedtaket til Rådmannen som legger saken ut på høring. Rådmann gis myndighet for
delegert vedtak i saken.
Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2.»

Klageren viser til både fordeler og ulemper ved videre drift i Furukollen pukkverk. Klageren er
avhengig av drift i pukkverket for å være sikret adkomst gjennom året til skytebanen, men viser
til at videre drift i pukkverket på sikt vil ha negative konsekvenser for aktiviteten på skytebanen.
Klager uttrykker at det er blitt gjennomført sprengning av en høyde i den nordøstlige delen av
bruddet i løpet av høsten/vinteren. Denne høyden har fungert som en støyvegg mellom SJFFs
skytebane, Støren sentrum og Frøset boligfelt. Klager uttrykker bekymring over hva som vil
komme av støyklager dersom denne høyden sprenges ytterligere ned, og uttrykker at ytterligere
sprengning ikke kan gjennomføres før det er foretatt nødvendige vurderinger rundt dette
gjennom et reguleringsplanarbeid.
Vurdering
Klageren anfører at det er begått saksbehandlingsfeil ved at Støren jeger og fiskeforening (SJFF)
ikke har fått tilsendt høringsbrev i denne saken med bakgrunn i at det er sendt ut nabovarsel, noe
som SJFF heller ikke har blitt tilsendt. Grunnen til at SJFF ikke har mottatt nabovarsel eller
høringsbrev er fordi Rådmannen allerede hadde gitt en negativ innstilling til å gi midlertidig
dispensasjon, og det ble derfor ikke sendt ut noe nabovarsel. Vedtaket ble i etterkant sendt ut på
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høring, men SJFF var ikke en av adressatene. Allikevel har SJFF fått kjennskap til vedtaket, og
påberopt seg rettslig klageinteresse, noe som Rådmannen har gitt medhold i. Det er således
ingen saksbehandlingsfeil som er begått.
Rådmannen er enig i argumentasjonen til SJFF vedrørende bekymringer for støyeeksponering.
Nettopp dette momentet er vektlagt betydelig i hele historikken for å få steinbruddet regulert.
Klageren sin argumentasjon gir imidlertid ingen nye opplysninger som skal tilsi endret utfall for
vedtaket om å gi midlertidig dispensasjon fra kommunedelplan Støren, for uttak av stein og
videre drift av Furukollen pukkverk inntil ny reguleringsplan er vedtatt. Vurderingen av økt støy
på SJFFs skytebane ble inntatt i dispensasjonsbehandlingen, herunder:
«Like ved pukkverket ligger det også et skytebaneanlegg. I brev fra Fylkesmannen i Sør –
Trøndelag datert 25.05.1998 ble det gitt tillatelse til skyting i Furukollen
skytebaneanlegg. I den forbindelse ble det utført støyberegninger. Støygrensen ble da
ikke overskredet. Det vises videre til Fylkesmannens begrunnelse: « (…)Ved videre
godkjenning og drift av tilgrensende masseuttak, bør man søke å unngå endringer av
terrenget som kan forverre støyforholdene». Å sprenge i Furukollen pukkverk kan
dermed få konsekvenser for vedtaket for skytebaneanleggets tillatelse fra
Fylkesmannen.»
Konklusjon
Rådmannen kan ikke se at det har kommet inn noen nye opplysninger i klagen som endrer synet
på dispensasjonsvedtaket. Rådmannen kan heller ikke se at det er gjort feil i saksbehandlingen.
Klagen av 13.06.2017 har ikke ført frem og det midlertidige dispensasjonsvedtaket PS 64/17 av
29.05.2017 opprettholdes, inntil det eventuelt fattes et nytt vedtak.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår klagen slik den fremstår av Anders Gunhildsøien, leder for
Støren Jeger- og fiskeforening. Avslaget begrunnes med at det ikke har kommet inn nye
opplysninger eller foreligger saksbehandlingsfeil som skulle tilsi endret utfall.
Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningsloven § 1-9
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Saksframlegg

Arkivnr. 143

Saksnr. 2017/1517-2

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
64/17
29.05.2017
Saksbehandler: Kristine Bye

Dispensasjonsbehandling - Midlertidig dispensasjon for uttak av stein og
videre drift av bruddet inntil ny reguleringsplan er vedtatt - gbnr 45/1 Dispensasjon fra kommunedelplan Støren

Dokumenter i saken:
1 I Furukollen steinbrudd - søknad om dispensasjon fra
Multiconsult
kommunedelplan Støren
2 S Dispensasjonsbehandling - Midlertidig dispensasjon for uttak av stein og
videre drift av bruddet inntil ny reguleringsplan er vedtatt - gbnr 45/1 Dispensasjon fra kommunedelplan Støren

(Vedleggene er markert med fet skrift).
Ingress
Dispensasjonsbehandling fra krav om regulering for uttak av stein og videre drift av brudd samt
sprenging.

Saksopplysninger
Multiconsult v/Sissel Enodd søker på vegne av Winsnes Maskin & Transport AS om midlertidig
dispensasjon fra krav om regulering for uttak av stein og videre drift av brudd på eiendommen
gbnr 45/1 inntil ny reguleringsplan er vedtatt. Tiltaket inkluderer sprenging og skal skje innenfor
område som er avsatt til råstoffutvinning i kommunedelplan Støren. Søknaden ble mottatt
19.04.2017.
Det arbeides nå med å utarbeide en reguleringsplan for Furukollen. Planprogrammet har vært
sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 03.02.2017-17.03.2017. Forslaget har
blitt sendt over til kommunen for endelig behandling.
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Begrunnelsen som oppgis i dispensasjonssøknaden er at arbeidet med reguleringsplanen har tatt
lenger tid enn forventet.
Bakgrunn for søknaden er at det er gitt en midlertidig dispensasjon i delegert sak 267/16
(06.09.2016) som senere ble bekreftet i NPM – utvalget den 17.10.2016, sak 123/16 med en
varighet av dispensasjonen til den 01.07.2017. Vedtaket ga ikke Winsnes rett til ytterligere
sprengning.
Saken er ikke sendt på høring da Rådmannen mener søknaden vil få et negativt utfall.
Rådmannen viser videre til tidligere historikk i denne saken:


25.08.2016
Vedtak om pålegg om stans av arbeid eller opphør av bruk med øyeblikkelig virkning
fattes og forkynnes samme dag.
(DS 248/16)



26.08.2016
Befaring konstaterte full drift.



29.08.2016 kl: 08:00 til 09:30
Møte avholdt etter anmodning fra Winsnes Maskin & Transport AS. Tilstede: Winsnes
Maskin & Transport AS (Arne og Per Ivar Winsnes, Lisbet Øyås), Ordfører Sivert Moen,
NPM-utvalgsleder Sivert Fløttum, Enhetsleder Hubertina Doeven, og rådgiver Ola A.
Hage. Det ble ikke skrevet noe referat fra møtet.



30.08.2016
Vedtak om ileggelse av tvangsmulkt pga at øyeblikkelig stans ikke er gjennomført fattes.
(DS 256/16)



06.09.2016
Midtre Gauldal kommune fatter vedtak om delegert dispensasjon for fortsatt drift i
Furukollen pukkverk. Fortsatt drift inkluderer ikke ytterligere sprenging. Dispensasjonen
gis midlertidig, men tidsbegrensningen avventer politisk behandling av saken.
(DS 267/16)



17.09.2016
Tidsbegrensningen i den midlertidige dispensasjonen som ble vedtatt i delegert sak
267/16 fastsettes av utvalg for Næring, plan og miljø. Dispensasjonen begrenses til
01.07.2017.
(PS 123/16)



07.11.2016
Vedtak om ileggelse av tvangsmulkt. Utvalg for Næring, plan og miljø stadfester delegert
vedtak 256/16.
(PS 130/16)



13.12.2016
Klage på vedtak om ileggelse av tvangsmulkt og pålegg om stans eller opphør av bruk
med øyeblikkelig virkning. Midtre Gauldal kommune avslår klagen og opprettholder sine
delegerte vedtak 248/16 av 25.08.2016 og 256/16 av 30.08.2016. Saken oversendes til
Fylkesmannen i Sør – Trøndelag.
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(PS 151/16)


27.03.2017
Dispensasjonssøknad om sprengning i Furukollen pukkverk ble behandlet i utvalg for
Næring, plan og miljø. Dispensasjonen ble avslått.
(PS 45/17)



04.05.2017
Fylkesmannen i Sør – Trøndelag har behandlet klagen på vedtak om ileggelse av
tvangsmulkt og pålegg om stans eller opphør av bruk med øyeblikkelig virkning (PS
151/16). Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak.



10.05.2017
Besiktigelse konstaterte at det var foretatt sprenging i området som er i strid med
dispensasjonsvedtaket PS 45/17.



10.05.2017
Pålegg om stans av alt arbeid i Furukollen pukkverk med øyeblikkelig virkning. Vedtaket
ble muntlig forkynt samme dag og ble i tillegg sendt elektronisk til Winsnes Maskin &
Transport AS.
(DS 411/17)



11.05.2017 kl: 08:00 til 10:00
Møte angående pålegg om stans anmodet av Winsnes Maskin & Transport AS. Tilstede:
Winsnes Maskin AS (Arne Winsnes og Lisbet Øyås), Ordfører Sivert Moen, Enhetsleder
Hubertina Doeven, rådgiver Ola A. Hage, og rådgiver Even G. T. Hansen. Det ble ikke
skrevet noe referat fra møtet.



12.05.2017
Klage på pålegg om stans av alt arbeid i Furukollen pukkverk med øyeblikkelig virkning.
En bekreftelse på stoppordren kom inn 12.05.17 samme dag som klagen på vedtaket kom.

Vurdering
Rådmannen er av den oppfatning at dispensasjonssøknaden gir en marginal beskrivelse og
begrunnelse for hva som ønskes gjort i Furukollen pukkverk. Hverken i søknaden eller i vedlagt
situasjonskart er det oppgitt noe areal, det foreligger ingen profiler og kartutsnittet viser feil
plassering av uttaksområdet. Det er heller ikke anslått nødvendig kubikkmasse for levering.
27.03.2017 søkte Winsnes Maskin & Transport om dispensasjon for å sprenge i pukkverket. Det
vises til vurderingen i sak 45/17: «Rådmannen mener at å gi tillatelse til sprengning som omsøkt,
vil gi vesentlige konsekvenser for lokalsamfunnet generelt og videre utvikling innenfor
Furukollen pukkverk spesielt og mener derfor at søknaden bør avslås i sin helhet».
Dispensasjonen ble behandlet i utvalg for NPM og det ble her fattet vedtak om avslag. Etter
Rådmannens vurdering er det usikkert at utvidet uttak ikke vil påvirke skjerming av bruddet.
Rådmannen har ikke endret syn i saken.
Å tillate ytterligere sprenging gir en ukontrollert utvikling av området. Det vises til
bestemmelsene i kommunedelplan Støren:
«Råstoffutvinning
RU2 Gjeldende reguleringsplan ID 2012004.
RU1, RU3 og RU4 er uregulert
For nye og økte utvidelser av eksisterende – regulerte og utregulerte – områder, kreves detaljregulering».
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Furukollen pukkverk omfattes av RU1.
Rådmannen vurderer at sprenging i bruddet bør kontrolleres gjennom en reguleringsplan og ikke
gjennom gjentatte dispensasjoner.
Det er igangsatt et reguleringsarbeid som skal vurdere forholdene og konsekvensene for
Furukollen i sin helhet. Oppstartsmøtet ble avhold 16.12.2016 og forslag til planprogram ble
oversendt til kommunen for saksbehandling 23.03.2017.
Å tillate sprenging og videre drift i Furukollen pukkverk før reguleringsplanen er vedtatt
vurderer Rådmannen som risikabelt. Dette vil gi uoversiktlige konsekvenser for den videre
utviklingen av i området og liten kontroll på hvordan fortsatt drift vil påvirke Støren med støv,
støy og innsyn ect.
Like ved pukkverket ligger det også et skytebaneanlegg. I brev fra Fylkesmannen i Sør –
Trøndelag datert 25.05.1998 ble det gitt tillatelse til skyting i Furukollen skytebaneanlegg. I den
forbindelse ble det utført støyberegninger. Støygrensen ble da ikke overskredet. Det vises videre
til Fylkesmannens begrunnelse: « (…)Ved videre godkjenning og drift av tilgrensende
masseuttak, bør man søke å unngå endringer av terrenget som kan forverre støyforholdene». Å
sprenge i Furukollen pukkverk kan dermed få konsekvenser for vedtaket for skytebaneanleggets
tillatelse fra Fylkesmannen.
Å sprenge i terrenget er en irreversibel prosess. Uttak av masser kan medføre til store
miljøproblemer både for naboene og nærområdet. I tillegg kan en slik aktivitet føre til
konsekvenser for landskapet og naturen. Dette må derfor vurderes nøye før et slikt tiltak
gjennomføres. Slike vurderinger blir gjort i en reguleringsplan og ikke gjennom dispensasjoner.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår å gi dispensasjon for uttak av stein og videre drift av bruddet
inntil ny reguleringsplan er vedtatt, samt sprenging innenfor området som er avsatt til
råstoffutvinning i kommunedelplan for Støren på eiendommen gbnr 45/1.
Vedtaket begrunnes med at tiltakene medfører ukontrollert utvikling og at dette bør avventes til
det foreligger en reguleringsplan.
Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2.
Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 29.05.2017
Fløttum (SP) fremmet følgende alternative forslag:
«Midtre Gauldal kommune vedtar å gi midlertidig dispensasjon fra kommunedelplan Støren,
for uttak av stein og videre drift av Furukollen pukkverk inntil ny reguleringsplan er vedtatt.
Vedtaket begrunnes med at det er fastsatt planprogram for utarbeiding av reguleringsplan
og at en dispensasjon vil gi fordeler for sysselsetting og næringsliv. Inngrep og aktivitet skal
skje innenfor eksisterende bruddområde. Nytt uttak av stein vil ikke påvirke skjermingen av
bruddet, og uttaksområdet vil fortsatt være godt skjermet for innsyn og i forhold til støy.
Tiltaket berører areal hvor det allerede er gjort inngrep og vurderes derfor ikke å gi
vesentlige negative virkninger for naturmangfold, kulturminner, vannmiljø, jordressurser,
landskap eller samfunnssikkerhet. Det er gjort avbøtende tiltak i forhold til å begrense
ulemper med støv for beboere i Engan.
I tillegg vurderer NPM utvalget det slik at planarbeidet har tatt ekstra tid fordi det var
ønskelig fra politikernes og regulantens side at regulering av Olaplassen og Furukollen ble
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satt i sammenheng med felles veiløsning via Kvasshyllan/Olaplassen for å unngå ytterligere
konflikter med vei ned via Engan som nå. Det ekstra tidsbruket bør komme søkeren til gode.
Fordelene for miljø og samfunn vurderes samlet å være større enn ulempene.
NPM-utvalget sender vedtaket til Rådmannen som legger saken ut på høring. Rådmann gis
myndighet for delegert vedtak i saken.
Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2».
Alternativt forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak
Midtre Gauldal kommune vedtar å gi midlertidig dispensasjon fra kommunedelplan Støren,
for uttak av stein og videre drift av Furukollen pukkverk inntil ny reguleringsplan er vedtatt.
Vedtaket begrunnes med at det er fastsatt planprogram for utarbeiding av reguleringsplan og
at en dispensasjon vil gi fordeler for sysselsetting og næringsliv. Inngrep og aktivitet skal
skje innenfor eksisterende bruddområde. Nytt uttak av stein vil ikke påvirke skjermingen av
bruddet, og uttaksområdet vil fortsatt være godt skjermet for innsyn og i forhold til støy.
Tiltaket berører areal hvor det allerede er gjort inngrep og vurderes derfor ikke å gi
vesentlige negative virkninger for naturmangfold, kulturminner, vannmiljø, jordressurser,
landskap eller samfunnssikkerhet. Det er gjort avbøtende tiltak i forhold til å begrense
ulemper med støv for beboere i Engan.
I tillegg vurderer NPM utvalget det slik at planarbeidet har tatt ekstra tid fordi det var
ønskelig fra politikernes og regulantens side at regulering av Olaplassen og Furukollen ble
satt i sammenheng med felles veiløsning via Kvasshyllan/Olaplassen for å unngå ytterligere
konflikter med vei ned via Engan som nå. Det ekstra tidsbruket bør komme søkeren til gode.
Fordelene for miljø og samfunn vurderes samlet å være større enn ulempene.
NPM-utvalget sender vedtaket til Rådmannen som legger saken ut på høring. Rådmann gis
myndighet for delegert vedtak i saken.
Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2.
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Saksframlegg

Arkivnr. 232/1

Saksnr. 2016/2411-5

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

Utvalgssak
Møtedato
21/17
06.03.2017
97/17
28.08.2017
Saksbehandler: Aril Røttum

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

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

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

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

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

Det søkes om konsesjon for ervervet av denne landbrukseiendommen fordi erverver av
eiendommen oppgir at han ikke skal bosette seg på eiendommen, jf konsesjonsloven § 5 annet
ledd.
Eiendommen ligger mellom Singsås sentrum og Reitstøa på Singsås og søkeren oppgir at
eiendommen består av totalt 4780 dekar, herav 73 dekar fulldyrka jord, 1561 dekar produktiv
skog og 3146 dekar andre arealer.
Det opplyses at dyrka mark er bortleid til andre gårdbrukere på kontrakt, og at skogen drives
etter skogbruksplan, og i samarbeid med Allskog. Forvaltning av jakt og fiske skjer i fellesskap i
sameiet, som utgjør om lag 6200 dekar. I hht Nibio sitt kart utgjør eiendommen totalt 10950
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dekar inkl. sameiet. Eiendommen har etter dette kartverket 73 dekar fulldyrka jord, 19 dekar
innmarksbeite, 2513 dekar produktiv skog, 1264 dekar uproduktiv skog, 2339 dekar myr, 3534
dekar jorddekt fastmark, 1062 dekar skrinn fastmark og 136 dekar vann og 10 dekar andre
arealer. Sameiet på 6200 dekar eies i fellesskap med flere.
Eiendommen har våningshus, driftsbygning/låve og seterbu. Våningshuset er oppgitt til å være i
dårlig stand. Søknaden er vedlagt takst/rapport fra Fossum takst as som beskriver et
restaureringsbehov for boligen på i overkant av 3 mill. kr. ekskl. mva. Dette betyr at
eiendommen ikke har bolighus med tilfredsstillende standard etter dagens krav i dag.
Her kan nevnes utdatert el. anlegg, kun sommervann fra brønn, taklekkasjer, mangler isolasjon,
alle vinduer må skiftes, skifte av ytterkledning, nytt bad og kjøkkeninnredning, ny etasjeskiller
mot kjeller og generell oppgradering mm. Boligen er fra 1850, og har ikke vært bosatt de siste
35 år og det har vært gjort lite vedlikehold og oppgradering utover det mest nødvendige.
Fjøset er revet, men en låve/redskapshus står igjen på tunet.
Eiendommen har betydelige landbruksressurser i kommunal sammenheng, men den har ikke
vært i selvstendig jordbruksmessig drift på mange år.
Etter delegasjonsreglementet er rådmannen delegert myndighet til å treffe vedtak der myndighet
er overført til kommunene etter landbruksdep. vedtak FOR 2003-12-08, og i saker som ikke er
av prinsipiell art. Saken legges fram for politisk behandling.
Rettslig utgangspunkt
Det er generell avtalefrihet ved overdragelse av fast eiendom. Hovedregelen er likevel at
overdragelse av fast eiendom ikke kan skje uten konsesjon.
Konsesjonslovens formål er å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå
et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer, og slike eier- og bruksforhold som er mest
gagnlig for samfunnet. Dette bl.a. for å tilgodese:
1. Framtidige generasjoners behov.
2. Landbruksnæringen.
3. Behovet for utbyggingsgrunn.
4. Hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser, fritidsinteresser.
5. Hensynet til bosettingen.
Lovens virkemidler er konsesjonsavslag og konsesjonsvilkår. Virkemidlene kan kun brukes
dersom de gir en samfunnsmessig klart bedre løsning enn den søknaden legger opp til.
Ved konsesjonssøknader som gjelder landbrukseiendommer skal det til fordel for søker legges
særlig vekt på:
1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling,
2. om erververens formal vil ivareta hensynet til bosettingen i området,
3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning,
4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen,
5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning, og kulturlandskapet.
Pkt 1 og 4 skal ikke vurderes når det gjelder konsesjon pga ikke oppfylling av boplikt.
Konsesjonslovens § 9 inneholder bestemmelser som sier at konsesjon i alminnelighet ikke skal
gis dersom det ved ervervet oppstår sameie i eiendommen, eller antall sameiere økes.
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Hvis samboere erverver eiendommen sammen oppstår det i realiteten et sameie. Lever samboere
i et ekteskapelig forhold, jf. Arveloven § 28 a, skal de imidlertid likestilles med ektefeller.
Konsesjonslovens § 9 er derfor ikke til hinder for at en kan gi konsesjon til samboere.
Avgjørelsesmyndigheten i konsesjonssaker er fra 1.01.2004 lagt til kommunene.
Landbruksdepartementet har fra 21.6.2004 fastsatt kapitaliseringsrentefoten til 4 % for alt areal.
Videre er bebygde landbrukseiendommer hvor kjøpesummen er under kr. 3.500.000,- unntatt
prisvurdering. For jordbruksarealer og skog er det viktig at verdsettingsmåten avspeiler
produksjonsegenskapene. Dette kommer over tid til uttrykk gjennom årlig avling for
jordbruksarealer, og påregnelig avvirkningskvantum for skog.
Spesielt i forhold til boplikt.
Fra 1. juli 2009 er det gjort en rekke endringer i odelslov, jordlov og konsesjonslov. Det er gjort
endringer som har sammenheng med konsesjonsplikten, boplikten og driveplikten. Arealgrensen
for konsesjonsplikten for bebygd eiendom er endret fra mer enn 20 dekar fulldyrka jord eller
100 dekar totalareal, til mer enn 25 dekar fulldyrka jord eller overflatedyrka jord eller 100 dekar
totalareal.
Reglene om boplikt er nå bare fastsatt i konsesjonsloven, og de gjelder for bebygd eiendom over
arealgrensen for odling. Den som selv ikke kan eller vil oppfylle lovbestemt boplikt, må søke
konsesjon. Boplikten varer i 5 år.
Boplikten oppstår ved erverv av eiendommen. Den lovbestemte boplikten er en betingelse for at
odelsberettigede eller nær slekt kan erverve landbrukseiendom konsesjonsfritt.
Grunnlaget for lovbestemt boplikt ved overdragelse til odelsberettigede eller nær slekt er knyttet
til arealgrensen på mer enn 25 dekar fulldyrka og/eller 500 dekar produktiv skog.
I denne saken oppfattes det som om det er søkt om konsesjon fordi erverver ikke skal bosette
seg på eiendommen. Kommunen har gjort vurderingene ut fra landbruksdep. Rundskriv M2/2009, pkt. 8.2.11. Konsesjonslovens § 9 fjerde ledd sammenholdt med første ledd angir de
momentene som tillegges vekt dersom en odelsberettiget eller nær slekt søker konsesjon fordi
boplikten etter konsesjonslovens § 5 annet ledd ikke skal oppfylles. Det står at det i tillegg til
første ledd nr. 2, 3 og 5 skal legges vekt på eiendommens størrelse, avkastningsevne og
husforhold. Søkerens tilknytning til eiendommen og søkerens livssituasjon kan tillegges vekt
som et korrigerende moment.
Vurdering
Vurdering i forhold til konsesjonslovens § 9, første ledd nr 2, 3 og 5;
«Første ledd nr. 2, om erververs formål vil ivareta hensynet til bosetting i området».
Der har ikke vært bosetting på eiendommen de siste 35 år. Eiendommen har kun èn boenhet.
Denne er ikke beboelig ut fra dagens krav til standard på bolig. Erverver vil ut fra dette ikke
kunne ivareta hensynet til bosetting på eiendommen.
«Første ledd nr. 3, om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning».
Kommunen har registrert at 3 andre foretak leier dyrka mark fra eiendommen. Det er viktig at
dyrka mark holdes i hevd. Den nye driftsbestemmelsen i jordlovens § 8 fastslår at
jordbruksarealer skal drives. Begrepet jordbruksareal omfatter fulldyrka jord, overflatedyrka
jord og innmarksbeiter slik disse er beskrevet i AR5, arealklassifiserings fra Nibio».
Fra 1. juli 2009 er driveplikt en varig plikt for alle som eier eiendom med jordbruksarealer.
Driveplikten kan oppfylles av eieren selv, eller ved bortleie på bestemte vilkår som er fastsatt i
loven.
Kommunen har oversikt på utleie av 35 dekar fulldyrka jord og 10 dekar innmarksbeite til Per
Arne Morken i 10 år fram til 2024, og det leies ut 15 dekar fulldyrka jord til Magne H. Liabø og
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22 dekar fulldyrka jord til Ole Lysevold. Kommunen har ikke kvalitetssikret hvor mye
jordbruksareal eiendommen faktisk har i dag. Vi går ut fra at Nibio sine tall er korrekte. Ut fra
dette mangler det leiekontrakter 9 dekar innmarksbeite.
Driveplikten på jordbruksarealene er derfor i hovedsak oppfylt.
Skogen kan drives gjennom Allskog eller andre som i dag.
Med bakgrunn i de planer som foreligger for eiendommen, mener kommunen likevel at ervervet
innebærer en driftsmessig tilfredsstillende god nok løsning.
«Første ledd nr. 5, om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og
kulturlandskapet».
Erverver har planer om å kontinuere drifta slik den er i dag. Foreliggende planer for
eiendommen ivaretar etter kommunens vurdering hensynet til helhetlig ressursforvaltning og
kulturlandskapet. Det legges til rette for at aktive husdyrbrukere får tillagt jordbruksressurser
gjennom leie av jord.
Vurdering etter konsesjonslovens § 5, annet ledd.
For å kunne konstatere konsesjonsplikt og boplikt etter § 5, 2 ledd i konsesjonsloven, må
eiendommen faktisk være i bruk, eller ha vært i bruk som helårsbolig. Konsekvensen av dette er
at eiendommen er konsesjonsfri, og at det ikke foreligger boplikt knyttet til eiendommen jf.
konsesjonsloven § 5 annet ledd. Endringen i Rundskriv M-2/2009 innebærer at kommunen må
foreta en konkret vurdering av om eiendommen faktisk er i bruk eller har vært i bruk som
helårsbolig for å komme inn under konsesjonslovens § 5.
For å sikre en helhetlig omtale av begrepet «helårsbolig», er også omtalen av forholdet mellom
helårsbolig og boplikt etter konsesjonsloven § 5 justert i rundskrivets pkt. 7.2.
Pkt. 7.2 omtaler uttrykket «bebygd eiendom» i korte ordelag, og siterer hva som er omtalt i
forarbeidene, herunder at en eiendom anses som ubebygd hvis bebyggelsen er ubrukelig på
grunn av alder og forfall.
I utgangspunktet ønsker kommunen at landbrukseiendommene skal eies og driftes av eiere som
bor på gårdene i kommunen.
Kommunen må likevel i denne saken konkludere med at eiendommen er ubebygd mht. bolig.
Dette begrunnes med at våningshuset er ubrukelig på grunn av alder og forfall jf. dokument fra
Fossum takst as. av 3.9.2016.
Dette innebærer at det ikke er boplikt knyttet til eiendommen.
Eiendommen har begrensede jordbruksmessige ressurser. Eiendommens størrelse mtp. jordbruk
er under gjennomsnittet for landbrukseiendommer i kommunen. Eiendommens mulige
jordbruksmessige avkastningsevne blir derfor liten slik eiendommen framstår i dag. Skogen kan
driftes uavhengig av om eierne bor på eiendommen. Søker har tilknytning til eiendommen. Etter
en samlet vurdering kan vi konkludere med at det har mindre betydning hvem som eier
eiendommen i forhold til dagens drift og framtidige muligheter. Vi mener derfor at det kan gis
konsesjon for ervervet på vilkår om drift i samsvar med jordlovens § 8.
Økonomiske konsekvenser
Saken har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.
Rådmannens innstilling
Midtre-Gauldal Kommune innvilger søknaden og gir Bård Henrik Hinsverk, Ålivegen 20, 7560
Vikhamar konsesjon for ervervet av eiendommen Hinsverk gbnr 232/1 med hjemmel i
konsesjonsloven av 28.11.2003 med endringer av 1.7.2009 til en pris på kr. 900.000,- som
omsøkt.
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Det er ikke knyttet boplikt til denne eiendommen. Dette begrunnes med at eiendommen ikke har
våningshus som tilfredsstiller dagens krav til standard. Boligen er ubrukelig som helårsbolig på
grunn av alder og forfall.
Det settes som vilkår at driveplikten i hht jordloven gjelder fra og med sesongen 2017.
Dette begrunnes med at ervervet er en driftsmessig tilfredsstillende god nok løsning, og at
ervervet ivaretar ressursgrunnlaget og kulturlandskapet i området.
Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 06.03.2017
Fløttum (SP) fremmet følgende forstag:
«Saken utsettes for befaring før sommeren 2017.
Følgende ønskes utredet:
 Vurdering av salg helt eller stykkevis.
 Framtidig plan og begrunnelse fra søker.»
Alternativt forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak
Saken utsettes for befaring før sommeren 2017.
Følgende ønskes utredet:
 Vurdering av salg helt eller stykkevis.
 Framtidig plan og begrunnelse fra søker.
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Saksframlegg

Arkivnr. K01

Saksnr. 2017/1968-2

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
98/17
28.08.2017
Saksbehandler: Aril Røttum

Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - oppussing rundt
Soknahytta - Sokna IL

Dokumenter i saken:
1 I Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - oppussing rundt
Soknahytta - Sokna IL
2 S Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - oppussing rundt
Soknahytta - Sokna IL

Sokna IL

Ingress
Saken gjelder kjøring med minigraver etter gammel traktorveg fram til Soknahytta for utføring
av enkle arbeider.
Saksopplysninger
Sokna idrettslag søker om tillatelse til å kjøre med mindre beltegraver med gummibelter etter
gammel traktorveg fra Lerbrukloppa i Soknedal statsallmenning og fram til Soknahytta. De
ønsker å foreta mindre tilpussing rundt hytta og fjerne noen stubber for å få til fine løyper for
løypemaskinen, og noen akebakker. De skal også flytte flaggstang, og ønsker å gjennomføre
tiltakene i løpet av august 2017. Viser til kart fra Statskog som har gitt grunneiertillatelse for
transporten.
Etter motorferdselslovens § 2, tredje ledd regnes veg i utmark som ikke er opparbeid for kjøring
med bil, som utmark. Det er uten betydning om vegen er offentlig eller privat. Traktorveger o.l.
faller således inn under loven.
Kommunestyret kan delegere sin myndighet til annet folkevalgt organ, myndigheten kan ikke
delegeres til kommunal tjenestemann.
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Saken behandles politisk etter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og vassdrag.
Sokna IL har ettersendt utfylling til søknaden den 7.8.2017. Det bes om en utvidet tillatelse til
også å gjelde sommeren 2018. Dette på grunn av uforutsette tidsfrister.
Vurdering
I unntakstilfeller kan kommunen v/NPM – utvalget etter skriftlig 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. Før evt. tillatelse gis skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og
ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum.
Det er vurdert at planlagte arbeider ikke er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.
Denne type kjøreoppdrag knytter seg ikke til turkjøring. Soknahytta har mye besøk, spesielt om
vinteren da den ligger ved oppkjørt skispor. Rådmannen har forståelse for at det er nødvendig
med de tiltak som idrettslaget ønsker å gjennomføre. Rådmannen kan vanskelig se at planlagte
arbeider kan løses på annen måte. I og med at det skal kjøres etter gammel traktorveg i området,
kan vi ikke se at denne kjøringen vil medføre vesentlig skade og ulempe for naturmiljøet.
Med bakgrunn i korte tidsfrister, anbefaler Rådmannen at Sokna IL får tillatelse til å gjelde
sommeren 2018. Rådmannen har hatt kontakt med søker og fått presisert at arbeidet skjer på
dugnad og derfor vanskelig å planlegge helt konkret. Med bakgrunn i mål om å redusere
motorferdsel til et minimum, ser Rådmannen at det er mest hensiktsmessig å sette en tidsramme
med et tak på inntil 5 turer som omsøkt.
Økonomiske konsekvenser
Saken har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.
Rådmannens innstilling
Midtre-Gauldal Kommune innvilger søknaden og gir tillatelse etter forskrift for bruk av
motorkjøretøyer § 6 til å kjøre med beltegraver etter gammel traktorveg for å gjennomføre
planlagte arbeider ved Soknahytta som omsøkt.
Dette begrunnes med at kommunen har vurdert omsøkte kjøreformål til å omfatte et særlig behov
som ikke kan løses på annen måte, og ha 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
Tillatelsen gjelder inntil 5 turer og med frist til og med august 2018
Denne originaltillatelsen skal medbringes under transporten og framvises på
forlangende fra kontrollmyndighet
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)
Referansenummer: QBTN45
Registrert dato: 13.06.2017 17:39:59
Innledning
Du må søke om tillatelse til all kjøring som ikke er uttrykkelig tillatt etter lov eller forskrift.
Gjelder søknaden leiekjøring

¤ Ja
Er søkeren

¤ Foretak/lag/forening
Motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.

Søkeren
Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

874807842
Foretak/lag/forening

SOKNA IDRETTSLAG
Adresse

c/o Camilla Aarhaug Hugaas
Postnummer

7288
Poststed

SOKNEDAL
Telefon

95819784
Telefaks

Opplysninger om kontaktperson
Fornavn

Ola Eivind
Etternavn

Aas
Adresse

Sørbygda
Postnummer

Poststed

7288

SOKNEDAL

Telefon

95819784
E-post

ola.eivind.aas@gauldalen.no
Navn på sjåfør(er)

Fornavn

Etternavn

Telefon

Ola Eivind

Aas

95819784

Kjøretøy
Kjøretøytype

T Annet

Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195) - side 1
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Beskriv med egne ord

Liten beltegraver med gummibelter, tilpussing og flytting av flaggstang, for at det skal bli lettere for løypemaskina
og få til fine løyper og akebakker, og noen gamle stubber.

Registreringsnummer

uregistrert
Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

Tidsrom
Det søkes om kjøring på

T Barmark/åpent vann
Dag(er) og/eller periode(r) det søkes for
Skal kjøringen foregå

T Over en/flere perioder
Fra og med dato

Til og med dato

Antall turer denne perioden

01.08.2017

15.09.2017

2- 5 turer

Søkes det for tilsvarende dag(er) og/eller periode(r) i flere år

¡ Ja

¤ Nei

Leiekjøring
Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy i inntektsbringende virksomhet for

T Transport mellom bilveg og hytte
Nærmere opplysninger om formål

Div. tilpussing rundt Soknahytta.

Har du anledning til å ta oppdrag i helgene

¤ Nei
Ferdselsområde
Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.
Eventuell nærmere beskrivelse av området

Kertskissen er sendt via Staskog

Grunneier(ne)s navn

Utenom Statskog så går det frem av kartskissen med gardsnr. og brnr.

Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195) - side 2
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Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Dette er en dugnadsjobb , og planen er og få det gjort i aug.2017

Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195) - side 3
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Saksframlegg

Arkivnr. K01

Saksnr. 2017/2134-4

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
99/17
28.08.2017
Saksbehandler: Aril Røttum

Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - kjøring på barmark med
ATV og gravemaskin - Egil Østerlie/Hasle Østerlie

Dokumenter i saken:
1 I
Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - kjøring på barmark
med traktor og gravemaskin - Egil Østerlie
2 I
Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - kjøring på barmark
med traktor og gravemaskin - Hasle Østerlie
3 U Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - kjøring på barmark
med traktor og gravemaskin - Egil Østerlie/Hasle Østerlie
4 S Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - kjøring på barmark
med ATV og gravemaskin - Egil Østerlie/Hasle Østerlie

Egil Østerlie
Hasle Østerlie
Hasle Østerlie

Ingress
Saken gjelder søknad om tillatelse til bruk av lett gravemaskin for nedgraving/tildekking av
elkabel til hytte, samt utføre grunnarbeid på naust og frakting av materialer med ATV.
Saksopplysninger
Viser til søknadene av 27.6 og 3.7. 2017 om tillatelse til å bruke mindre gravemaskin for å utføre
grunnarbeid på tomt for naust ved Samsjøen sommeren 2017, ca. 80 m fra Samsjøvegen. I tillegg
søkes det om tillatelse til å frakte byggematerialer fram til nausttomta med liten ATV.
Grunneieren har gitt samtykke til kjøring av eiendommen gbnr 27/1.
Eier av hytte gbnr 26/38 ønsker å grave ned jordkabel for strøm til denne hytta. Grunneieren har
gitt samtykke til kjøring over eiendommen 26/1.
Kommunen har valgt å behandle begge søknadene samlet. Søknaden av 3. juli om nedgraving av
jordkabel, innehar begge søkernes navn.
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Søknadene gjelder kjøring i utmark hvor motorferdsel ikke er tillatt med mindre det er gjort
positivt vedtak eller kjøringen eller hjemlet i lov eller forskrift. Saken er søknadspliktig etter
forskrift om for bruk av motorkjøretøyer i utmark og vassdrag § 6.
Kommunestyret kan delegere sin myndighet til annet folkevalgt organ, myndigheten kan ikke
delegeres til kommunal tjenestemann. Saken behandles derfor politisk av NPM – utvalget.
Vurdering
I unntakstilfeller kan kommunen etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring dersom søkeren kan
påvise et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen
måte. Før evt. tillatelse gis skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i
forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum.
Det er vurdert at nedgraving av jordkabel ikke er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.
Frakting av materialer til bygging av nye naust må skje i samsvar med gitte byggetillatelser.
Denne type kjørebehov knytter seg ikke til turkjøring. Vi har forståelse for at det er nødvendig
med motorisert hjelp til frakting av materialer. Grunnarbeidene skal skje sommeren 2017, og
frakting av byggematerialer til fundamentering skal foregå høsten 2017. Byggematerialene til
selve bygget kan fraktes vinteren 2017/2018. Da kan snøscooter benyttes til transport av
materialer, utstyr og arbeidsfolk i samsvar med byggetillatelse med hjemmel i forskriftens § 3 d),
uten søknad.
Nedgraving av jordkabel kan vanskelig gjøres uten maskinell hjelp.
Ut fra dette er det nødvendig med tillatelse til bruk av liten beltegraver for nedgraving av
jordkabel og utføring av grunnarbeid på naust samt frakting av byggematerialer med ATV til
fundamenteringen av naust.
Dette anses som enkle tiltak som ikke kommer i konflikt med prinsippene i naturmangfoldloven.
I og med at kunnskapsgrunnlaget er tilfredsstillende, kommer ikke føre var prinsippet til
anvendelse og vi finner det ikke nødvendig å vurdere dette nærmere.
Det forutsettes at det ikke skal kjøres innenfor grensene for Samsjøen naturreservat.
Etter en samlet vurdering kan ikke kommunen se at omsøkte tiltak vil medføre vesentlig skade
og ulempe for naturmiljøet og andre brukergrupper.
Økonomiske konsekvenser
Saken har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.
Rådmannens innstilling
Midtre-Gauldal Kommune innvilger søknaden og gir tillatelse etter forskrift for bruk av
motorkjøretøyer § 6 til å bruke liten beltegraver for nedgraving av elkabel til hytte gbnr 27/38
som vist på kart, og utføring av grunnarbeid på tomt for naust ved Samsjøen samt frakting av
materialer for grunnarbeidene med ATV i samsvar med byggetillatelse.
Dette begrunnes med at kommunen har vurdert omsøkte kjøreformål til å omfatte et særlig behov
som ikke kan dekkes 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
Eventuelle utilsiktede skader på terrenget skal repareres
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Saksframlegg

Arkivnr. 140

Saksnr. 2017/1483-13

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø
Utvalg for oppvekst og kultur
Utvalg for helse og omsorg
Kommunestyret
Formannskapet
Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne

Utvalgssak
100/17

Møtedato
28.08.2017

Saksbehandler: Bodil Brå Alsvik

Helhetlig styring i Midtre Gauldal kommune, Utfordringsdokument 20182021

Dokumenter i saken:
1 U Invitasjon til dialog med politikere og leder i Midtre
Gauldal kommune - OK-utvakget
2 U Invitasjon til dialog med politikere og ledere i Midtre
Gauldal kommune - HO-utvalget
3 U Invitasjon til dialog med politikere og ledere i Midtre
Gauldal kommune - F-skap og NPM-utvalget
4 S Dialogkonferanser 2017
5 S Strategikonferanse 1 - kommunestyret
6 X Referat fra dialogkonferanse i OK-utvalget 23.05
7 X Referat fra dialogkonferanse i HO-utvalget
8 X Referat fra dialogkonferansen i F.skap/NPM-utvalget
9 U Innkalling til kommunestyrets strategikonferanse
10 X Utfordringsdokument 2018-2021
11 I Angående innkalling til dialogmøte med politikere og
ledere - 22. mai 2017
12 U Angående innkalling til dialogmøte med politikere og
ledere - 22. mai 2017
13 S Helhetlig styring i Midtre Gauldal kommune,
Utfordringsdokument 2018-2021
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Brukerrepresentanter for
barnehage, skole og kultur
Brukerrepresentanter for
helse, pleie og omsorg
brukerrepresentanter for
næringslivet

Hovedtillitsvalgte m.fl.
Midtre Gauldal mental
helse
Midtre Gauldal mental
helse

Ingress
Saken handler om politisk forankring av kommunens utfordringsdokument for økonomiplanperioden
2018 – 2021.

Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
Bakgrunnen for saken er nødvendigheten av politisk forankring og felles forståelse av de ulike
tjenesteområdenes utfordringer i forkant av behandlingen av Handlingsprogram med økonomiplan for
2018-2021. Slik informasjon gis gjennom Utfordringsdokument 2018-2021, og dokumentet legges av den
grunn fram til politisk behandling.
Faktiske opplysninger

Om lang- og kortsiktig planlegging
Kommuneplanens mål og strategier/veivalg operasjonaliseres gjennom et lovpålagt 4-årig
handlingsprogram med økonomiplan for tjenesteområdenes virksomhet. Dette dokumentet utgjør
bindeleddet mellom kommunens langsiktige planlegging og det årlige plan- og økonomiarbeidet og utgjør
kjernen i helhetlig styring. Her angis ambisjoner og konkrete mål for fireårsperioden innenfor en realistisk
økonomisk ramme.

Figuren viser sammenhengen mellom kommuneplanen og helhetlig styring

Mål og hensikt med Utfordringsdokumentet
Helhetlig styring som arbeidsform baserer seg på en kontinuerlig dialog mellom ulike aktører og
organisatoriske nivå om hvilke resultater som skal oppnås, hvordan disse skal nås, hva som har skjedd og
hvordan organisasjonen skal utvikles videre. En slik arbeidsform forutsetter at det etableres formelle
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arenaer der resultatene løftes fram og drøftes, og at nødvendig styringsinformasjon bringes videre til
politikerne. Gjennom Utfordringsdokumentet presenteres slik styringsinformasjon for
økonomiplanperioden 2018 – 2021; et grunnlagsdokument med presentasjon av de ulike
tjenesteområdenes utfordringsbilde.

»Den røde tråden» viser sammenhengen mellom de ulike styringsdokumentene i helhetlig styring

Vurdering
Det viktigste suksesskriteriet for å oppnå en sunn og stabil styring av kommunens økonomi er en felles
situasjonsforståelse blant politikerne og hos politikerne og administrasjonen. Erfaringene viser at det
fortsatt er viktig å arbeide for å videreutvikle og stabilisere en slik felles virkelighetsforståelse. En slik
felles virkelighetsforståelse kan også bidra til å bygge opp under/fremme VI-følelsen i kommunen.
Bruk av nøkkeltall og analyser som styringsgrunnlag gjør det mulig med bevisste og prioriterte valg når
budsjetter må reduseres. Det å jobbe grundig med styringstall og analyser i en helhetlig sammenheng må
også ses på som en del av folkevalgtopplæringen; politisk kompetansebygging.
Det er viktig at det gis politiske signaler/innspill til hvordan Utfordringsdokumentet eventuelt kan
forbedres/videreutvikles.

Rådmannens innstilling
Kommunestyret tar Utfordringsdokument 2018-2021 til etteretning.
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Saksframlegg

Arkivnr. 143

Saksnr. 2017/1517-14

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
101/17
28.08.2017
Saksbehandler: Kristine Bye

Ny dispensasjonsbehandling - Midlertidig dispensasjon for uttak av stein og
videre drift i Furukollen steinbrudd - gbnr 45/1 - Dispensasjon fra
kommunedelplan Støren

Dokumenter i saken:
1
I
Furukollen steinbrudd - søknad om
dispensasjon fra kommunedelplan
Støren
2
S Dispensasjonsbehandling - Midlertidig
dispensasjon for uttak av stein og videre
drift av bruddet inntil ny reguleringsplan
er vedtatt - gbnr 45/1 - Dispensasjon fra
kommunedelplan Støren
3
X Særutskrift Dispensasjonsbehandling Midlertidig dispensasjon for uttak av
stein og videre drift av bruddet inntil
ny reguleringsplan er vedtatt - gbnr
45/1 - Dispensasjon fra
kommunedelplan Støren
4
U Høringsbrev - Midlertidig dispensasjon
for uttak av stein og videre drift av
bruddet inntil ny reguleringsplan er
vedtatt - gbnr 45/1 - Dispensasjon fra
kommunedelplan Støren
5
N Høringsbrev - Midlertidig dispensasjon
for uttak av stein og videre drift av
bruddet inntil ny reguleringsplan er
vedtatt - gbnr 45/1 - Dispensasjon fra
kommunedelplan Støren
6
U Midlertidig svarbrev - Furukollen
steinbrudd - søknad om dispensasjon fra
kommunedelplan Støren
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Multiconsult

FYLKESMANNEN I SØRTRØNDELAG m.fl.

Kai Børge Amdal m.fl.

Multiconsult v/Sissel Enodd

7

I

8

N

9

N

10

I

11

I

12

I

13

U

14

S

Midlertidig dispensasjon Furukollen
pukkverk
Landbruksfaglig uttalelse til søknad om
midlertidig dispensasjon for uttak av stein
og videre drift av bruddet inntil ny
reguleringsplan er vedtatt - gbnr 45/1 Dispensasjon fra kommunedelplan Støren
Uttalelse skogbruk og vilt - Furukollen
steinbrudd - søknad om dispensasjon fra
kommunedelplan Støren
Svar på høringsbrev - søknad om
dispensasjon for uttak av stein og
videre drift av Furukollen steinbrudd
inntil ny reguleringsplan er vedtatt
Uttalelse til høringsbrev - dispensasjon fra
Kommunedelplan Støren - Furukollen
pukkverk
Søknad om midlertidig dispensasjon fra
kommunedelplan Støren - Uttak av stein
og videre drift av Furukollen pukkverk
inntil ny reguleringsplan er vedtatt - Gbnr
45/1 i Midtre Gauldal kommune til høring
Foreløpig svarbrev - Furukollen
steinbrudd - søknad om dispensasjon fra
kommunedelplan Støren
Ny dispensasjonsbehandling - Midlertidig
dispensasjon for uttak av stein og videre
drift av bruddet inntil ny reguleringsplan
er vedtatt - gbnr 45/1 - Dispensasjon fra
kommunedelplan Støren

Winsnes Maskin & Transport AS
Aril Røttum

Kai Børge Amdal
Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard
Mattilsynet
Norges vassdrags- og energidirektorat

Winsnes Maskin og Transport m.fl.

(Vedleggene er markert med fet skrift).
Ingress
Ny dispensasjonsbehandling fra krav om regulering for uttak av stein og videre drift av brudd
samt sprenging.

Saksopplysninger
Multiconsult v/Sissel Enodd søker på vegne av Winsnes Maskin & Transport AS om midlertidig
dispensasjon fra krav om regulering for uttak av stein og videre drift av brudd på eiendommen
gbnr 45/1 inntil ny reguleringsplan er vedtatt. Tiltaket inkluderer sprenging og skal skje innenfor
område som er avsatt til råstoffutvinning i kommunedelplan Støren. Søknaden ble mottatt
19.04.2017.
Saken ble behandlet i utvalg for Næring, plan og miljø som sak 64/17 den 29.05.2017 uten å ha
vært på høring. Følgende vedtak ble fattet:
---------------------------------------------------------------------------«Midtre Gauldal kommune vedtar å gi midlertidig dispensasjon fra kommunedelplan Støren, for
uttak av stein og videre drift av Furukollen pukkverk inntil ny reguleringsplan er vedtatt.
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Vedtaket begrunnes med at det er fastsatt planprogram for utarbeiding av reguleringsplan og at
en dispensasjon vil gi fordeler for sysselsetting og næringsliv. Inngrep og aktivitet skal skje
innenfor eksisterende bruddområde. Nytt uttak av stein vil ikke påvirke skjermingen av bruddet,
og uttaksområdet vil fortsatt være godt skjermet for innsyn og i forhold til støy. Tiltaket berører
areal hvor det allerede er gjort inngrep og vurderes derfor ikke å gi vesentlige negative
virkninger for naturmangfold, kulturminner, vannmiljø, jordressurser, landskap eller
samfunnssikkerhet. Det er gjort avbøtende tiltak i forhold til å begrense ulemper med støv for
beboere i Engan.
I tillegg vurderer NPM utvalget det slik at planarbeidet har tatt ekstra tid fordi det var ønskelig
fra politikernes og regulantens side at regulering av Olaplassen og Furukollen ble satt i
sammenheng med felles veiløsning via Kvasshyllan/Olaplassen for å unngå ytterligere konflikter
med vei ned via Engan som nå. Det ekstra tidsbruket bør komme søkeren til gode.
Fordelene for miljø og samfunn vurderes samlet å være større enn ulempene.
NPM-utvalget sender vedtaket til Rådmannen som legger saken ut på høring. Rådmann gis
myndighet for delegert vedtak i saken.
Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2».
----------------------------------------------------------------------------Da det er kommet merknader av betydelig omfang, sendes saken pånytt til NPM – utvalget for
ny behandling.

Rådmannen viser videre til tidligere historikk i denne saken:
SaksSakstype
mappe

Kort beskrivelse

Merknader / hendelser

16/2578

Pålegg om øyeblikkelig
stans, samt varsel om
tvangsmulkt
Befaring av MGK i
Furukollen pukkverk
Møte

Vedtak fattes og forkynnes samme dag til
Winsnes Maskin & Transport AS

Ulovlighetsoppfølging

Ileggelse av tvangsmulkt

16/2795

16/3351

Dispensasjon

Klage

Midlertidig søknad fra
WMT

WMT klager på vedtak
om stans og
tvangsmulkt

Midtre Gauldal Kommune konstateres full
drift
Hastemøte avholdt etter anmodning fra
Winsnes Maskin&Transport:
*WMT v Arne og Per I. Winsnes, Lisbeth
Øyås
*Ordfører Sivert Moen, NPM-utvalgsleder
Svein Fløttum,
*Enhetsleder Hubertina Doeven, Rådgiver
Ola Hage
Ingen referat foreligger
Til WMT – fordi øyeblikkelig stans ikke er
gjennomført.
NPM-utvalg stadfester DS 256/16
Søknad gjelder fortsatt drift i pukkverket.
Fortsatt drift inkluderer ikke ytterligere
sprengning. Dispen gis midlertidig men
tidsbegrensningen avventer politisk
behandling
NPM-utvalg fastsetter DS 267/16 med
begrensning til 1.7.2017
NPM-utvalg tar ikke klagene til følge –
vedtakene opprettholdes.
Dette blir senere stadfestet i brev fra FM
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Vedtak

DS=delegert
PS=politisk
DS 248/16

Dato
25.08.2016
26.08.2016
29.08.2016
kl. 8.00-9.30

DS 256/16

30.08.2016

PS 130/16
DS 267/16

07.11.2016
06.09.2016

PS 123/16

17.10.2016

PS 151/16

13.12.2016
04.05.2017

17/861

Dispensasjon

Midlertidig søknad fra
WMT
Befaring av MGK i
Furukollen pukkverk

17/1533

17/1596

17/1517

17/1961

Ulovlighetsoppfølging

Klage

Dispensasjon

Klage

Pålegg om øyeblikkelig
stans, samt varsel om
tvangsmulkt og
overtredelsesgebyr
Møte

WMT klager på vedtak
om stans DS 411/17

Midlertidig søknad fra
WMT

Søknad gjelder sprengning av ca. 2 salver i
bruddet.
Dispensasjonen ble avslått
Besiktigelse konstaterte at det var foretatt
sprengning i området som er i strid med
dispensasjonsvedtaket PS45/17
Vedtak fattes og forkynnes samme dag til
Winsnes Maskin & Transport
Hastemøte avholdt etter anmodning fra
Winsnes Maskin&Transport:
*WMT v Arne Winsnes, Lisbeth Øyås
*Ordfører Sivert Moen
*Enhetsleder Hubertina Doeven, Rådgiver
Ola Hage, Rådgiver Even Hansen
Ingen referat foreligger
En bekreftelse på stoppordre kom inn
samme dag som klagen – den 12.5.2017
NPM-utvalg gir klageren medhold –
delegert vedtak 411/17 oppheves
Konkret innebærer dette at drift i bruddet
kan fortsette på premissene som er lagt i
den midlertidige dispensasjonen DS 267/17
og PS 123/16
Søknad gjelder fra krav om regulering av
uttak og videre drift inntil ny
reguleringsplan er vedtatt.
NPM-utvalg gir dispensasjon under
forutsetning at under høringsperioden
ingen vesentlige merknader kommer inn.
Rådmannen får delegert myndighet å fatte
sluttvedtaket.

PS 45/17

27.03.2017
10.05.2017

DS 411/17

10.05.2017

11.05.2017
kl. 8.0010.00

12.05.2017
PS 63/17

29.05.2017

PS 64/17

29.05.2017

Støren Jeger og FiskeForening klager på
vedtak 64/17

Høring/nabovarsel
Søknad om dispensasjon ble sendt på høring med frist 28.06.2017. Følgende har svart innen
tidsfristen:
Lokal landbruksmyndighet
Arbeidet med ny reguleringsplan er igangsatt. Dette har tatt lengre tid enn forventet, bl.a. fordi
det er ønskelig å se planen for Furukollen i sammenheng med masseuttaket på Olaplassen. Det er
fordeler med å få endret adkomsten til Furukollen.
Dersom sprengning innebærer endrede forutsetninger for drifta og bruken av skytebanen i
Furukollen, vil dette kunne oppfattes som negativt. Dette må utbedres nærmere i arbeidet med
reguleringsplanen.
Landbruk har ingen andre merknader til søknaden om midlertidig dispensasjon.
Lokal skogbruksmyndighet
Arealene rundt Furukollen pukkverk består av skogmark. Det er produktiv skog i god bonitet. I
høringsbrevet beskrives det at driften ikke vil gå utover det arealet som allerede er tatt i bruk som
steinbrudd. Det er dermed ingen skogbruksfaglige merknader til tiltaket.
Pukkverket ligger innenfor Viltområde 1 i kommunens viltkart.
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«Helårs leveområde for elg, og vinterområde for rådyr. I tillegg finnes to spillplasser for storfugl
i området. Det er ett elgtrekk og ett hjortetrekk over Sokna innenfor området».
Drift i eksisterende pukkverk vil ikke ha negativ påvirkning på dette viltområdet.
Utvidelsen av pukkverket er ikke vurdert i denne uttalelsen.
Direktoratet for mineralforvaltning (DMF)
DMF har ingen innvendinger mot at kommunen gir dispensasjon fra kommuneplan til uttaket
som er avsatt i kommuneplanens arealdel, men vi vil påpeke at det er en forutsetning at en
driftskonsesjon er på plass for at søker skal kunne ta ut masse på eiendommen gbnr 45/1.
Tiltakshaver fikk i mai 2012 opplyst om at tiltaket krevde konsesjon. DMF har per dato fortsatt
ikke mottatt noen søknad om driftskonsesjon.
Samlet uttak på mer enn 10 000m3 masse, samt ethvert uttak av naturstein krever konsesjon, jf.
mineralloven § 43. I forbindelse med konsesjonssøknad skal det utarbeides en driftsplan.
Driftsplanen skal sørge for et bergfaglig forsvarlig uttak som bl.a. ivaretar hensiktsmessig drift,
nødvendig sikringstiltak og opprydding etter endt drift. Søknad om driftskonsesjon må være
godkjent av Direktoratet for mineralforvaltning før drift kan starte.
Et dispensasjonsvedtak alene er ikke tilstrekkelig for at tiltakshaver kan gjennomføre tiltaket
som beskrevet. Kommunen må derfor gi tydelige signaler ovenfor tiltakshaver om at arbeidet
med massetaket ikke kan videreføres før en driftskonsesjon er innvilget i tråd med
forutsetningene i mineralloven.
DMF har på selvstendig grunnlag i brev datert 7.8.2017 (kopi til kommunen), varslet driveren
om at alt uttak av mineralske forekomster skal stanses med umiddelbar virkning. Driveren har
fått en frist til 2. oktober 2017 om å gi en tilbakemelding. Dette brevet er meldt opp som
referatsak i dette NPM-møte.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
NVE kan ikke se at videre drift av anlegget inntil det foreligger ny, egengodkjent reguleringsplan
skulle berøre de interesser vi er satt til å forvalte i nevneverdig grad. Vi har derfor ingen
innvendinger til dette.
Mattilsynet
Det omsøkte tiltaket berører ikke tilsigsområdet/kilde til registrerte vannforsyningssystemer.
Det bør undersøkes om det eksisterer privat ikke-registrerte vannforsyning i området som kan
påvirkes negativt som en følge av at dispensasjonen gis.
Mattilsynet har ut over det ingen merknad til høringsbrevet.
Støren Jeger og Fiskerforening (SJFF)
SJFF har ikke fått tilsendt høringsbrev og nabovarsel da vi kun er leietakere av grunn av Ovf i
forbindelse med vår skytebane i Furukollen. Foreningen mener vi burde fått nabovarsel og at vi
derfor er berettiget å komme med klage på vedtaket da tiltaket har direkte innvirkning på videre
skytebaneaktivitet.
Foreningen er avhengig av drift i pukkverket for å være sikret en god adkomst til vår skytebane
gjennom året, samtidig er også foreningen bekymret for at aktiviteten ved pukkverket på sikt skal
ha negative konsekvenser for vår aktivitet på skytebanen. Foreningen registrerer at det i løpet av

358

høsten/vinteren har blitt gjennomført sprengning av en høyde i den nordøstlige delen av bruddet.
Denne høyden fungerer som en støyvegg mellom vår skytebane og Støren sentrum og Frøset
boligfelt. SJFF er bekymret for hva som kan komme til å komme av støyklager hvis denne
høyden sprenges ytterligere ned.
I sakspapirene til vedtaket har rådmannen skrevet at sprenging i terrenget er en irreversibel
prosess, og at uttak av masser kan medføre store miljøproblem. Rådmannen skriver også at slike
vurderinger blir gjort gjennom en reguleringsplan og ikke gjennom dispensasjoner.
I pågående reguleringsarbeid med Furukollen pukkverk har SJFF også gitt en uttalelse
vedrørende denne høyden og, etter foreningens mening, viktigheten av denne som støyskjerm.
Om denne nå sprenges bort før reguleringsarbeidet blir ferdigstilt, synes foreningen er uheldig da
dette kan ha alvorlige konsekvenser for foreningens aktivitet. SJFF mener derfor at ytterligere
sprengning ikke kan gjennomføres før de nødvendige vurderinger rundt dette er gjort gjennom
reguleringsplanarbeidet.

Vurdering
Rådmannen mener det har kommet inn merknader i høringsperioden som er av slik karakter at
det må foreligge en politisk avklaring.
Direktoratet for mineralforvaltning forutsetter at en driftskonsesjon er på plass før søker kan ta ut
masse på gbnr 45/1. Et samlet uttak på mer enn 10 000m3 masse, samt ethvert uttak av naturstein
krever konsesjon. Direktoratet for mineralforvaltning har ikke mottatt noen søknad om konsesjon
for Furukollen pukkverk. Dette betyr at driften i Furukollen ikke kan fortsette før det foreligger
en konsesjon. Søknad om konsesjon skal i utgangspunktet være gitt før driften igangsettes.
Rådmannen viser til Temaveileder for uttak av mineralske forekomster og planlegging etter plan
– og bygningsloven; « Etter plan- og bygningslovens § 12-1 er det krev om regulering for større
bygge- og anleggstiltak. (…) Hvorvidt et uttak er å oppfatte som «større», må avklares med
kommunen. (…) Dersom avklaringene i kommuneplanens arealdel er tilstrekkelig, kan øvrige
hensyn bli ivaretatt i driftskonsesjon og driftsplan etter mineralloven. I de fleste tilfeller vil både
kommunen og driver være tjent med en reguleringsplan som grunnlag for driften. Forutsetningen
for at mineraluttak er unntatt fra byggesaksbestemmelsene, er at det foreligger en
reguleringsplan. Godkjent arealplan vil forenkle konsesjonsbehandlingen etter mineralloven. Til
sist blir forhold til forurensningslovgivningen godt avklart gjennom planbehandlingen».
Direktoratet påpeker at dispensasjonsvedtak alene ikke er tilstrekkelig for at tiltakshaver kan
gjennomføre tiltaket som beskrevet. Dette innebærer at drift i massetaket må stanse fram til det
foreligger en driftskonsesjon i tråd med forutsetningene i mineralloven. DMF har nå varslet på
selvstendig grunnlag at det vurderes full stans i uttak med umiddelbar virkning.
Kommunedelplan for Støren hvor arealene ligger innenfor RU1 (råstoffutvinning) og hvor det
kreves regulering for nye og økte utvidelser av eksisterende brudd, gir ikke avklaringer som er å
betrakte som tilstrekkelig. Rådmannen mener derfor at det må foreligge en reguleringsplan før
det gjennomføres videre drift av steinbruddet.
Dispensasjonssøknaden gir videre en marginal beskrivelse og begrunnelse for hva som ønskes
gjort i Furukollen pukkverk. Det vises til vurderingen i sak 45/17: «Rådmannen mener at å gi
tillatelse til sprengning som omsøkt, vil gi vesentlige konsekvenser for lokalsamfunnet generelt
og videre utvikling innenfor Furukollen pukkverk spesielt og mener derfor at søknaden bør
avslås i sin helhet». Dispensasjonen ble behandlet i utvalg for NPM og det ble her fattet vedtak
om avslag. Etter Rådmannens vurdering er det usikkert at utvidet uttak ikke vil påvirke
skjerming av bruddet. Rådmannen har ikke endret syn i saken.
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Støren jeger og fiskeforening deler også bekymringen for videre sprengning i Furukollen. De er
bekymret for at aktiviteten i pukkverket kan få negative konsekvenser for aktiviteten på
skytebanen. Videre framkommer det i deres uttalelse at det ble gjennomført sprengning i
høst/vinter av en høyde i den nordøstlige delen av bruddet. Denne høyden fungerer som en
støyvegg mellom deres skytebane, Støren sentrum og Frøset boligfelt. I brev fra Fylkesmannen i
Sør – Trøndelag datert 25.05.1998 ble det gitt tillatelse til skyting i Furukollen skytebaneanlegg.
I den forbindelse ble det utført støyberegninger. Støygrensen ble da ikke overskredet. Det vises
videre til Fylkesmannens begrunnelse: « (…)Ved videre godkjenning og drift av tilgrensende
masseuttak, bør man søke å unngå endringer av terrenget som kan forverre støyforholdene». Å
sprenge i Furukollen pukkverk kan dermed få konsekvenser for vedtaket for skytebaneanleggets
tillatelse fra Fylkesmannen.
Rådmannen viser til sin vurdering i dispensasjonssak 64/17 og mener fortsatt at å tillate
ytterligere sprenging gir en ukontrollert utvikling av området. Dette momentet er også forsterket
ved at DMF vil stanse all uttak. Rådmannen anbefaler at dispensasjonen avslås.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår å gi dispensasjon for uttak av stein og videre drift av bruddet
inntil ny reguleringsplan er vedtatt, samt sprenging innenfor området som er avsatt til
råstoffutvinning i kommunedelplan for Støren på eiendommen gbnr 45/1.
Vedtaket begrunnes med at tiltakene medfører ukontrollert utvikling og at dette må avventes til
det foreligger en reguleringsplan.
Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2.
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Saksframlegg

Arkivnr. 143

Saksnr. 2017/1517-2

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
64/17
29.05.2017
Saksbehandler: Kristine Bye

Dispensasjonsbehandling - Midlertidig dispensasjon for uttak av stein og
videre drift av bruddet inntil ny reguleringsplan er vedtatt - gbnr 45/1 Dispensasjon fra kommunedelplan Støren

Dokumenter i saken:
1 I Furukollen steinbrudd - søknad om dispensasjon fra
Multiconsult
kommunedelplan Støren
2 S Dispensasjonsbehandling - Midlertidig dispensasjon for uttak av stein og
videre drift av bruddet inntil ny reguleringsplan er vedtatt - gbnr 45/1 Dispensasjon fra kommunedelplan Støren

(Vedleggene er markert med fet skrift).
Ingress
Dispensasjonsbehandling fra krav om regulering for uttak av stein og videre drift av brudd samt
sprenging.

Saksopplysninger
Multiconsult v/Sissel Enodd søker på vegne av Winsnes Maskin & Transport AS om midlertidig
dispensasjon fra krav om regulering for uttak av stein og videre drift av brudd på eiendommen
gbnr 45/1 inntil ny reguleringsplan er vedtatt. Tiltaket inkluderer sprenging og skal skje innenfor
område som er avsatt til råstoffutvinning i kommunedelplan Støren. Søknaden ble mottatt
19.04.2017.
Det arbeides nå med å utarbeide en reguleringsplan for Furukollen. Planprogrammet har vært
sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 03.02.2017-17.03.2017. Forslaget har
blitt sendt over til kommunen for endelig behandling.
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Begrunnelsen som oppgis i dispensasjonssøknaden er at arbeidet med reguleringsplanen har tatt
lenger tid enn forventet.
Bakgrunn for søknaden er at det er gitt en midlertidig dispensasjon i delegert sak 267/16
(06.09.2016) som senere ble bekreftet i NPM – utvalget den 17.10.2016, sak 123/16 med en
varighet av dispensasjonen til den 01.07.2017. Vedtaket ga ikke Winsnes rett til ytterligere
sprengning.
Saken er ikke sendt på høring da Rådmannen mener søknaden vil få et negativt utfall.
Rådmannen viser videre til tidligere historikk i denne saken:


25.08.2016
Vedtak om pålegg om stans av arbeid eller opphør av bruk med øyeblikkelig virkning
fattes og forkynnes samme dag.
(DS 248/16)



26.08.2016
Befaring konstaterte full drift.



29.08.2016 kl: 08:00 til 09:30
Møte avholdt etter anmodning fra Winsnes Maskin & Transport AS. Tilstede: Winsnes
Maskin & Transport AS (Arne og Per Ivar Winsnes, Lisbet Øyås), Ordfører Sivert Moen,
NPM-utvalgsleder Sivert Fløttum, Enhetsleder Hubertina Doeven, og rådgiver Ola A.
Hage. Det ble ikke skrevet noe referat fra møtet.



30.08.2016
Vedtak om ileggelse av tvangsmulkt pga at øyeblikkelig stans ikke er gjennomført fattes.
(DS 256/16)



06.09.2016
Midtre Gauldal kommune fatter vedtak om delegert dispensasjon for fortsatt drift i
Furukollen pukkverk. Fortsatt drift inkluderer ikke ytterligere sprenging. Dispensasjonen
gis midlertidig, men tidsbegrensningen avventer politisk behandling av saken.
(DS 267/16)



17.09.2016
Tidsbegrensningen i den midlertidige dispensasjonen som ble vedtatt i delegert sak
267/16 fastsettes av utvalg for Næring, plan og miljø. Dispensasjonen begrenses til
01.07.2017.
(PS 123/16)



07.11.2016
Vedtak om ileggelse av tvangsmulkt. Utvalg for Næring, plan og miljø stadfester delegert
vedtak 256/16.
(PS 130/16)



13.12.2016
Klage på vedtak om ileggelse av tvangsmulkt og pålegg om stans eller opphør av bruk
med øyeblikkelig virkning. Midtre Gauldal kommune avslår klagen og opprettholder sine
delegerte vedtak 248/16 av 25.08.2016 og 256/16 av 30.08.2016. Saken oversendes til
Fylkesmannen i Sør – Trøndelag.
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(PS 151/16)


27.03.2017
Dispensasjonssøknad om sprengning i Furukollen pukkverk ble behandlet i utvalg for
Næring, plan og miljø. Dispensasjonen ble avslått.
(PS 45/17)



04.05.2017
Fylkesmannen i Sør – Trøndelag har behandlet klagen på vedtak om ileggelse av
tvangsmulkt og pålegg om stans eller opphør av bruk med øyeblikkelig virkning (PS
151/16). Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak.



10.05.2017
Besiktigelse konstaterte at det var foretatt sprenging i området som er i strid med
dispensasjonsvedtaket PS 45/17.



10.05.2017
Pålegg om stans av alt arbeid i Furukollen pukkverk med øyeblikkelig virkning. Vedtaket
ble muntlig forkynt samme dag og ble i tillegg sendt elektronisk til Winsnes Maskin &
Transport AS.
(DS 411/17)



11.05.2017 kl: 08:00 til 10:00
Møte angående pålegg om stans anmodet av Winsnes Maskin & Transport AS. Tilstede:
Winsnes Maskin AS (Arne Winsnes og Lisbet Øyås), Ordfører Sivert Moen, Enhetsleder
Hubertina Doeven, rådgiver Ola A. Hage, og rådgiver Even G. T. Hansen. Det ble ikke
skrevet noe referat fra møtet.



12.05.2017
Klage på pålegg om stans av alt arbeid i Furukollen pukkverk med øyeblikkelig virkning.
En bekreftelse på stoppordren kom inn 12.05.17 samme dag som klagen på vedtaket kom.

Vurdering
Rådmannen er av den oppfatning at dispensasjonssøknaden gir en marginal beskrivelse og
begrunnelse for hva som ønskes gjort i Furukollen pukkverk. Hverken i søknaden eller i vedlagt
situasjonskart er det oppgitt noe areal, det foreligger ingen profiler og kartutsnittet viser feil
plassering av uttaksområdet. Det er heller ikke anslått nødvendig kubikkmasse for levering.
27.03.2017 søkte Winsnes Maskin & Transport om dispensasjon for å sprenge i pukkverket. Det
vises til vurderingen i sak 45/17: «Rådmannen mener at å gi tillatelse til sprengning som omsøkt,
vil gi vesentlige konsekvenser for lokalsamfunnet generelt og videre utvikling innenfor
Furukollen pukkverk spesielt og mener derfor at søknaden bør avslås i sin helhet».
Dispensasjonen ble behandlet i utvalg for NPM og det ble her fattet vedtak om avslag. Etter
Rådmannens vurdering er det usikkert at utvidet uttak ikke vil påvirke skjerming av bruddet.
Rådmannen har ikke endret syn i saken.
Å tillate ytterligere sprenging gir en ukontrollert utvikling av området. Det vises til
bestemmelsene i kommunedelplan Støren:
«Råstoffutvinning
RU2 Gjeldende reguleringsplan ID 2012004.
RU1, RU3 og RU4 er uregulert
For nye og økte utvidelser av eksisterende – regulerte og utregulerte – områder, kreves detaljregulering».
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Furukollen pukkverk omfattes av RU1.
Rådmannen vurderer at sprenging i bruddet bør kontrolleres gjennom en reguleringsplan og ikke
gjennom gjentatte dispensasjoner.
Det er igangsatt et reguleringsarbeid som skal vurdere forholdene og konsekvensene for
Furukollen i sin helhet. Oppstartsmøtet ble avhold 16.12.2016 og forslag til planprogram ble
oversendt til kommunen for saksbehandling 23.03.2017.
Å tillate sprenging og videre drift i Furukollen pukkverk før reguleringsplanen er vedtatt
vurderer Rådmannen som risikabelt. Dette vil gi uoversiktlige konsekvenser for den videre
utviklingen av i området og liten kontroll på hvordan fortsatt drift vil påvirke Støren med støv,
støy og innsyn ect.
Like ved pukkverket ligger det også et skytebaneanlegg. I brev fra Fylkesmannen i Sør –
Trøndelag datert 25.05.1998 ble det gitt tillatelse til skyting i Furukollen skytebaneanlegg. I den
forbindelse ble det utført støyberegninger. Støygrensen ble da ikke overskredet. Det vises videre
til Fylkesmannens begrunnelse: « (…)Ved videre godkjenning og drift av tilgrensende
masseuttak, bør man søke å unngå endringer av terrenget som kan forverre støyforholdene». Å
sprenge i Furukollen pukkverk kan dermed få konsekvenser for vedtaket for skytebaneanleggets
tillatelse fra Fylkesmannen.
Å sprenge i terrenget er en irreversibel prosess. Uttak av masser kan medføre til store
miljøproblemer både for naboene og nærområdet. I tillegg kan en slik aktivitet føre til
konsekvenser for landskapet og naturen. Dette må derfor vurderes nøye før et slikt tiltak
gjennomføres. Slike vurderinger blir gjort i en reguleringsplan og ikke gjennom dispensasjoner.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår å gi dispensasjon for uttak av stein og videre drift av bruddet
inntil ny reguleringsplan er vedtatt, samt sprenging innenfor området som er avsatt til
råstoffutvinning i kommunedelplan for Støren på eiendommen gbnr 45/1.
Vedtaket begrunnes med at tiltakene medfører ukontrollert utvikling og at dette bør avventes til
det foreligger en reguleringsplan.
Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2.
Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 29.05.2017
Fløttum (SP) fremmet følgende alternative forslag:
«Midtre Gauldal kommune vedtar å gi midlertidig dispensasjon fra kommunedelplan Støren,
for uttak av stein og videre drift av Furukollen pukkverk inntil ny reguleringsplan er vedtatt.
Vedtaket begrunnes med at det er fastsatt planprogram for utarbeiding av reguleringsplan
og at en dispensasjon vil gi fordeler for sysselsetting og næringsliv. Inngrep og aktivitet skal
skje innenfor eksisterende bruddområde. Nytt uttak av stein vil ikke påvirke skjermingen av
bruddet, og uttaksområdet vil fortsatt være godt skjermet for innsyn og i forhold til støy.
Tiltaket berører areal hvor det allerede er gjort inngrep og vurderes derfor ikke å gi
vesentlige negative virkninger for naturmangfold, kulturminner, vannmiljø, jordressurser,
landskap eller samfunnssikkerhet. Det er gjort avbøtende tiltak i forhold til å begrense
ulemper med støv for beboere i Engan.
I tillegg vurderer NPM utvalget det slik at planarbeidet har tatt ekstra tid fordi det var
ønskelig fra politikernes og regulantens side at regulering av Olaplassen og Furukollen ble
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satt i sammenheng med felles veiløsning via Kvasshyllan/Olaplassen for å unngå ytterligere
konflikter med vei ned via Engan som nå. Det ekstra tidsbruket bør komme søkeren til gode.
Fordelene for miljø og samfunn vurderes samlet å være større enn ulempene.
NPM-utvalget sender vedtaket til Rådmannen som legger saken ut på høring. Rådmann gis
myndighet for delegert vedtak i saken.
Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2».
Alternativt forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak
Midtre Gauldal kommune vedtar å gi midlertidig dispensasjon fra kommunedelplan Støren,
for uttak av stein og videre drift av Furukollen pukkverk inntil ny reguleringsplan er vedtatt.
Vedtaket begrunnes med at det er fastsatt planprogram for utarbeiding av reguleringsplan og
at en dispensasjon vil gi fordeler for sysselsetting og næringsliv. Inngrep og aktivitet skal
skje innenfor eksisterende bruddområde. Nytt uttak av stein vil ikke påvirke skjermingen av
bruddet, og uttaksområdet vil fortsatt være godt skjermet for innsyn og i forhold til støy.
Tiltaket berører areal hvor det allerede er gjort inngrep og vurderes derfor ikke å gi
vesentlige negative virkninger for naturmangfold, kulturminner, vannmiljø, jordressurser,
landskap eller samfunnssikkerhet. Det er gjort avbøtende tiltak i forhold til å begrense
ulemper med støv for beboere i Engan.
I tillegg vurderer NPM utvalget det slik at planarbeidet har tatt ekstra tid fordi det var
ønskelig fra politikernes og regulantens side at regulering av Olaplassen og Furukollen ble
satt i sammenheng med felles veiløsning via Kvasshyllan/Olaplassen for å unngå ytterligere
konflikter med vei ned via Engan som nå. Det ekstra tidsbruket bør komme søkeren til gode.
Fordelene for miljø og samfunn vurderes samlet å være større enn ulempene.
NPM-utvalget sender vedtaket til Rådmannen som legger saken ut på høring. Rådmann gis
myndighet for delegert vedtak i saken.
Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2.
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Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim
Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01
Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10
Saksbehandler
Isabell Engvik Lykke
Miljøvernavdelingen

Innvalgstelefon
73 19 92 24

Vår dato
24.07.2017
Deres dato
31.05.2017

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2017/4285-421.3
Deres ref.

Midtre Gauldal kommune
Rørosveien 11
7290 STØREN

Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - uttak av stein
og videre drift av brudd - Furukollen - Støren - Midtre Gauldal 45/1
Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt ovennevnte sak til uttalelse.
Det foreligger følgende merknader fra fagavdelingene:
Miljøvern
Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for videre drift av
steinbrudd uten ferdigstilt reguleringsplan.
Fylkesmannen viser til at forurensningsforskriften kapittel 30 omfatter
stasjonære og midlertidige/mobile knuseverk samt siktestasjoner som
produserer pukk, grus, sand og singel. Forurensningsforskriften § 30-11 krever
at Fylkesmannen skal varsles om oppstart, utvidelse og endring i driften. En slik
varsling skal skje gjennom meldingsskjema for knuseverk og siktestasjoner, og
skal sendes Fylkesmannen i god tid før oppstart/endring. Fylkesmannen kan på
bakgrunn av meldingen pålegge virksomheten å søke om tillatelse i henhold til §
11 i forurensningsloven.
Fylkesmannen minner også om at dersom det tas ut mer enn 10 000 m3 masse
og massen som tas ut ikke skal brukes internt i området, er masseuttaket
konsesjonspliktig etter mineralloven § 43. Uttaket av masser over 500 m3 skal
uansett meldes til Direktoratet for mineralforvaltning (jf § 42). Fylkesmannen
ber om at det tas kontakt med Direktoratet for mineralforvaltning slik at driften i
uttaket skjer i henhold til gjeldende regelverk.
Dette er de kravene som forurensningsforskriften stiller og som tiltakshaver
uansett må rette seg etter uavhengig av om bruddet reguleres eller ikke:
Krav etter forurensningsforskriften kapittel 30
 Støv: § 30-9 a) Virksomheter med mindre enn 500 m til nærmeste nabo skal
gjennomføre støvnedfallsmålinger.
 Støy: § 30-9 b) For pukkverk som etableres nærmere enn 200 meter til
nærmeste nabo kreves en støyvurdering før oppstart, jf. § 30-11.
 Vassdrag: § 30-9 b) Ved utslipp til vann kreves dokumentasjon på at
utslippene ikke er helse- eller miljøskadelige og hvilke tiltak som er gjort for å
hindre nedslamming og for å sikre resipientens tilstandsklasse.

E-post: fmstpostmottak@fylkesmannen.no

Internett: www.fylkesmannen.no/st
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Organisasjonsnummer: 974764350
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 Støy: § 30-7 angir støygrenser fra virksomheten. Støy fra sprengninger er
unntatt fra bestemmelsene i § 30-7. Sprengninger skal bare skje i tidsrommet
mandag til fredag kl. 0700-1600.
Fylkesmannen forutsetter at dispensasjonen kun gis midlertidig inntil 1 år og at
kravene etter forurensningsforskriften kapittel 30 følges.
Samfunnssikkerhet
Vi minner om at det skal vurderes om tiltaket kan innebære risiko og ha
betydning for samfunnssikkerheten i området i henhold til plan- og
bygningsloven § 4-3. Den aktuelle søknaden befinner seg i et område som er
definert som aktsomhetssone for både snøskred og jord- og flomskred.
Ved behandling av denne søknaden forutsetter vi at kommunen gjør en
vurdering av reell fare og eventuelle konsekvenser.
Vi vil videre anbefale kommunen å ta kontakt med Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE) som skredfaglig myndighet, dersom det er tvil om den
reelle faren i området. Vi forutsetter videre at NVEs retningslinjer og evt.
anbefalinger legges til grunn i behandling av søknaden.
Konklusjon
Fylkesmannen viser til det ovenfornevnte og forutsetter at:
 dispensasjonen kun gis midlertidig i inntil 1 år
 kravene etter forurensningsforskriften kapittel 30 følges
 kommunen gjør en vurdering av reell fare og eventuelle konsekvenser
 NVEs retningslinjer og evt. anbefalinger legges til grunn i behandling av
søknaden.
Fylkesmannen minner om at det må sendes meldeskjema for knuseverk og
siktestasjoner til Fylkesmannen i henhold til forurensningsforskriften § 30 -11,
og at Fylkesmannen ut i fra dette vil gjøre en vurdering av om tiltaket behøver
en tillatelse etter forurensningsloven § 11. Meldeskjema finnes på Fylkesmannen
i Sør-Trøndelags hjemmeside www.fylkesmannen.no/sor-trondelag/
Saken er også forelagt Sør-Trøndelag fylkeskommune som har følgende
innspill i saken:
Tiltaket bør inngå i en reguleringsplan som bør ferdigstilles snarest mulig.
Om kommunen innstiller på dispensasjon som omsøkt, bør det sette en
tidsbegrenset dispensasjon på maksimum ett år.
I følge beskrivelsen skal dette skje innen område hvor det allerede er gjort
inngrep. Fylkeskommunen forutsetter da at tiltaket ikke kommer i konflikt med
kulturminner/arkeologi, og viser til § 8 i kulturminneloven.
Vurdering av prinsippene i naturmangfoldloven
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
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vedtak i saken må det skriftlig redegjøres for hvordan prinsippene §§ 8-12 er
vurdert. Manglende synliggjøring av dette vil regnes som en saksbehandlingsfeil.

Med hilsen

Stein-Arne Andreassen (e.f)
miljøverndirektør

Isabell Lykke
rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Kopi:
Sør-Trøndelag fylkeskommune v/ Heidi Flatås
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HER

Saksframlegg

Arkivnr. 132/14

Saksnr. 2017/2334-2

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
102/17
28.08.2017
Saksbehandler: Ola Hage

Klagebehandling - vedtak om avslag på retting i Matrikkelen - gbnr 132/14

Dokumenter i saken:
1 I Klage på administrativt vedtak etter matrikkelloven -retting i
Matrikkelen- gbnr 132/14
2 S Klagebehandling - vedtak om avslag på retting i Matrikkelen - gbnr
132/14

Marith Stene

Vedlegg
1 Klage på administrativt vedtak etter matrikkelloven -retting i Matrikkelen- gbnr 132/14
2 Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 132/14

Ingress
Behandling av klage vedrørende avslag på krav om retting i Matrikkelen av bygning på
eiendommen gbnr 132/14.
Saksopplysninger
Bakgrunn
Marith Stene og Arve Grøtte klager i brev datert 07.07.2017 på delegert vedtak 447/17 fattet
31.05.2017. Vedtaket omhandler avslag på krav om retting. Kravet om retting ble fremmet på
bakgrunn av at bygning, med nr 184395223 i Matrikkelen, er registrert med bygningstypen
dyr/landbr. lager/silo. Denne bygningen skal i følge klager være registrert i Matrikkelen som
bygning for festsal, selskapslokale, møterom og kjøkken. Kravet ble avslått på bakgrunn av at
det ikke forelå vedtak om bruksendring etter plan- og bygningsloven. Klagen er fremmet på
bakgrunn av at klagerne mener det er godgjort i sakspapirer fra tilstøtende behandlinger etter
sektorlover at kommunen har gitt bruksendring. Videre vises det til at det er mangler ved
kommunens byggesaksarkiv.
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Klagerne er eiere av eiendommen gbnr 132/14 og bygningen kravet og klagen omhandler, og er
dermed part i saken.
Klagerne anmodet om utvidet klagefrist i epost datert 27.06.2017. Utvidet klagefrist ble gitt til
15.07.2017. Klagen er mottatt 07.07.2017 og er dermed framsatt rettidig.
Delegert vedtak 447/17 har følgende ordlyd:
Midtre Gauldal kommune avslår krav om retting datert 06.06.2017 (inkurie) på bygning nr;
184395223.
Vedtaket fattes med hjemmel i matrikkellovens § 26 og begrunnes med at kravet utløser
søknadsplikt etter annet lovverk.
Klagens innhold
Klagen inneholder ingen nye momenter i forhold til det faktagrunnlaget vedtaket ble fattet på.
Klagen retter seg mot det faktum at det anses som urimelig at kravstiller av retting i Matrikkelen
må dokumentere kravet, at kommunen byggesaksarkiv er ufullstendig og at klager mener at det
er tilstrekkelig godtgjort gjennom saksdokumenter ved Riksantikvaren at bruksendringen er
godkjent etter plan- og bygningsloven.
Klagen er fremmet for å omgjøre vedtaket slik at det framsatte kravet om retting kan registreres i
Matrikkelen.
Klagen er vedlagt i sin helhet.
Vurdering
I det påklagede vedtaket påpeker Rådmannen at den fremmede rettingen ikke er dokumentert.
Klager bemerker i sin klage at dette kravet er urimelig. Matrikkelen skal gjenspeile de tillatelser
som er gitt og ikke eventuell endret bruk som er gjennomført uten at det foreligger nødvendige
tillatelser. Rådmannen, som lokal matrikkelmyndighet, vurderer at det framsatte kravet må
dokumenteres i form av vedtak el. Da dette ikke foreligger i kommunens byggesaksarkiv ble det
i forbindelse med møte med klagerne den 26.06.2017 anmodet om at eventuelle dokumenter i
private arkiv ble ettersendt. Av klagen går det også frem at det er rettet en forespørsel til
kommunen om dokumenter som det ikke er gitt svar på. Denne forespørselen er ikke registrert
som sak ved Midtre Gauldal kommune. Rådmannen har derimot, på oppfordring fra klagerne,
utlevert kopier av alle dokumenter registrert på eiendommen gbnr 132/14 i byggesaksarkivet.
Rådmannen har ikke mottatt historiske dokumenter etter vedtaksdatoen 31.05.2017.
Videre vises det til at det i dokumenter som foreligger i Riksantikvarens arkiver henvises til
behandling etter plan- og bygningsloven. Disse dokumentene er ikke fremsendt med klagen og er
ukjent for Rådmannen.
Det vises videre til ufullstendighet i kommunens byggesaksarkiv. Hvorvidt arkivet er fullstendig
for eiendommen gbnr 132/14, fra og med innføringen av bygningsloven i 1965, er vanskelig å
vurdere. Rådmannen må uavhengig av dette legge tilgjengelig dokumentasjon til grunn i sine
vurderinger om krav om retting. Dette for å unngå anarki og sikre likebehandling.
Konklusjon
Rådmannen vurderer at klagen ikke inneholder nye momenter som endrer opprinnelig vurdering
i delegert vedtak 447/17 av 31.05.2017 og at vedtaket skal opprettholdes.
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Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår klagen slik den er framsatt av Marith Stene og Arve Grøtte i
brev datert 07.07.2017. Avslaget begrunnes med at det ikke foreligger nye momenter som endrer
Rådmannens vurdering i saken.
Midtre Gauldal kommune opprettholder sitt delegerte vedtak 447/17 av 31.05.2017.
Vedtaket fattes i medhold av matrikkellovens § 46.
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Til
Midtre Gauldal kommune
enhet for Næring Plan og Miljø.
Kopi Ordfører

Klage på administrativt vedtak etter matrikkelloven – retting i Matrikkelen – gbnr 132/14
Bakgrunn
Vi (Marith Stene og Arve Grøtte) bor i dag i Trondheim, hvor vi begge har bakgrunn fra
forretningslivet. Vi har også et småbruk i Budal hvor vi driver med sauehold. Vi har lenge hatt et
ønske om å flytte fra Trondheim for å etablere oss i Midtre Gauldal hvor vi har planer om å
kombinere vår landbruksvirksomhet med vår form for gardsturisme, hvor egenprodusert mat inngår.
Vi ønsker å etablere en liten bedrift som retter seg mot et både internt (nærområdet) og eksternt
(hovedsakelig Trondheimsregionen samt turisme). I første omgang med anslagsvis 5 ansatte. Vi
vurderer også samarbeide med andre som produserer matprodukter i nærområdet for å oppnå
synergier.
Da vi ble klar over at Gammeltunet Hanshus var til salgs så vi vår mulighet til å realisere våre planer. I
en brosjyre fra Midtre Gauldal kommune så vi at Gammeltunet ble promotert som et godt etablert
serveringssted/selskapslokale/overnattingssted.
Ved nærmere undersøkelser fant vi ut at gården også var et varemerke i kommunen. Gjennom
omtaler i Aftenposten, Adresseavisa, andre lokalaviser og ikke minst gjennom TV-serien til Toppen
Bech; «Herskapelig».
Vi kjøpte derfor Gammeltunet Hanshus for å realisere våre planer i februar i år. Vi tok tidlig kontakt
med kommunen for å få til et godt samarbeide om å etablere nye arbeidsplasser. Skuffelsen og
overraskelsen ble derfor stor da vi får høre at den sentrale bygningen for selskaper, kurs, overnatting,
kjøkken mv ikke er godkjent for annet enn å være en driftsbygning i landbruket. Det vil si at
bygningen ble registret som det i 2008 da Matrikkelen ble oppgradert (samtidig med at Midtre
Gauldal kommune promoterte Gammeltunet – dvs samme bygning – som selskapslokale).
Blir anmodet om å be om endring i Matrikkelen
Den seniormedarbeideren som vi først har kontakt med i kommunen mente dette måtte være en feil
som er begått av kommunen ifm registreringen av bygningene i Matrikkelen i 2008. Det eneste som
foreligger i kommunens arkiv fra den aktuelle tiden er oppmålingstegninger av bygningene fra 1976
fra Riksantikvaren. Her er den aktuelle bygningen registrert historisk som «fjøs/stall». Den
dagligdagse betegnelsen for bygget også i dag er «steinfjøset» til tross for at det er selskapslokaler
mv. Noe som er helt vanlig der hvor selskapslokaler e.l. drives i gamle driftsbygninger. På bakgrunn
av anmodningen fra kommunen ba vi i brev 6.3.2017 om at Matrikkelen ble endret tilbake til den
bruken bygningen har hatt siden begynnelsen av 1980-tallet – i håp om å kunne starte
oppgraderingsarbeidene før sommersesongen startet for fullt. 6.6.2017 mottar vi brev fra enhet for
Næring, plan og miljø med avslag.
Møte med enhet for Næring, plan og miljø 26. juni
For oss var det litt forvirende hvordan vi skulle komme videre med våre planer. Vi ba derfor om et
møte med kommunen innen fristen for å kunne klage. Vårt behov var dokumentasjon fra
kommunens arkiver for å kunne bekrefte at det tidligere var søkt om bruksendring gjennom tiltak på
bygningen i 1981.
Administrasjonen viste til at man ikke har noe i arkivene og ber oss selv om å skaffe dokumentasjon.
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Dette synes vi er et krav som er urimelig.
Vi har i etterkant skaffet til veie noen dokumenter fra andre arkiver som viser både omtale av
ombyggingsprosessen for Steinfjøset hvor det bl a henvises til avklaring med kommunen
(bygningsmyndigheten). Samtidig er det ombygginger i Hovedbygget hvor kommunen har utferdiget
en ferdigattest og hvor det også vises til befaring på eiendommen (dvs avslutning av en byggesak)
uten at det finnes spor av byggesaken(e) i kommunens egne arkiver. Dette er egentlig et brudd på
arkivloven, med de konsekvenser det har fått for oss.
Ved IKA (interkommunalt Arkiv) i Trondheim får vi bekreftet at det er mange klager på at arkivet i
Midtre Gauldal har mangler. At mapper er borte. Utlånt og ikke kommet tilbake. Muntlighet uten
arkivbart materiale etter arkivloven osv. Det var det vi også ble fortalt da vi hadde første møte med
kommunen – at tidligere eier av Gammeltunet ofte var på møter med kommunen men at det meste
var muntlig. (at det skrives ut ferdigattest uten at det finnes befaringsrapport eller skriftlig byggesak
tyder på at dette har vært praksis). Dette forklarer sannsynligvis også hvordan Riksantikvarens
tegningsmateriale ligger på saksmappen for gården, samtidig som det ikke foreligger noe
følgebrev/notater e.l.
Sakspapirer fra Riksantikvaren
I saksdokument fra Antikvarisk Bygningsnemnd (Riksantikvaren i Oslo fra 1981) finner vi beskrivelser
av ombygging av Steinfjøset til kurslokalet. Det vises også til at det kreves bygningsmyndighetens
godkjenning som tyder på at kommunen var inne i bildet. Vi har bedt kommunen om dokumenter fra
denne behandlingen, men har pr i dag ikke fått svar.
Tidligere eier nøye med «å ha ting på stell»
Tidligere eier av Gammeltunet, som den gangen var Fylkeskonservator i Sør Trøndelag, var ifølge
personer som stod ham nær som kolleger, svært opptatt av at han hadde sine egne saker på stell.
Det vi har funnet tyder på det samme. Det som gjør at vi ikke kommer helt i mål er mangel på
arkivdokumenter i kommunen. Vi mener likevel at vi kan sannsynliggjøre – så langt det lar seg gjøre at Gammeltunet gjennom ombyggingen i 1981 fikk en godkjent bruksendring.
Oppsummering
Vi har som dere sikkert forstår hatt en uvant og overraskende opplevelse i møte med Midtre Gauldal
kommune. Vi er tidligere vant med at kommuner er svært positive og er på tilbudssiden når det
gjelder nye arbeidsplasser. Vi er vant til å samarbeide om løsninger med kommuner og med andre. Vi
er ikke ute etter å anklage kommune for noe. Vi forstår at administrasjonen har et regelverk å
forholde seg til. Men vi ønsker å komme i gang med å skape arbeidsplasser i Midtre Gauldal
kommune, og mener å ha sannsynliggjort på tross av kommunens mangelfulle arkiver at vi har
bruksrett for våre planer.
Vi ber derfor prinsipalt at administrasjonen, på bakgrunn av vår nye informasjon retter den aktuelle
bygningen i Matrikkelen i tråd med bruken i over 30 år – dvs til Selskapslokale/kurs/overnatting.
Subsidiært at «Utvalget for Næring, plan og Miljø» vurderer vår anmodning om at matrikkelen
endres slik at bruksendringen som vi mener er gitt tidligere, blir registrert riktig i Matrikkelen – dvs
som selskapslokale/kursrom/overnatting.

Trondheim, 7.7.2017

Marith Stene

Arve Grøtte
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«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTSTED»
«KONTAKT»

Delegert vedtak
Delegerte saker - Næring, plan og miljø - nr. 447/17
Deres ref:

Vår ref

Dato

«REF»

2017/176-2

31.05.2017

Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 132/14
Saksopplysninger:
Marith Stene og Arve Grøtte krever retting av feil i Matrikkelen i brev datert 06.06.2017
(dateringen er feil skal trolig være 06.03.2017). Kravet er ikke fremmet på standardisert skjema.
Kravet er fremmet på bakgrunn av at bygning (bygningsnummer; 184395223 i Matrikkelen)
registrert som hus for dyr/landbr.lager/silo, i følge kravstiller, er en bygning benyttet til festsal,
selskapslokaler, møterom og kjøkken. Videre beskriver kravstiller at bygningen har vært benyttet
til denne bruken i vel 30 år og krever at bygningstypen endres i tråd med reell bruk.
I følge kravstiller er bruksendringen godkjent av Branntilsynet og Mattilsynet. Videre er kravet
vedlagt en positiv uttalelse fra Fylkeskonservatoren i Sør-Trøndelag.
Kravet er vedlagt innvendige bilder fra bygningen som omfattes av kravet.
Vurderinger:
Rådmannen vurderer at kravet gjelder en bruksendring og at det framsatte kravet ikke er
dokumentert med tillatelser til slik endring etter plan- og bygningsloven. Kravstiller begrunner
kravet med at den endrede bruken har vært gjeldende i vel 30 år. Etter plan- og bygningsloven
eksisterer det ingen bestemmelse som gir tillatelser etter lengre tids bruk. Videre fremgår det av
forarbeidene til bygningsloven av 1965 (Ot.prop 1, 1964-65, s. 121) at bruksendringer er
søknadspliktige. Med andre ord var bruksendringer søknadspliktige allerede i 1965 før
bygningen ble tatt i bruk til selskapslokale og møterom.
Rådmannen vurderer at endringen som kreves må skje ved søknad om bruksendring etter planog bygningsloven.
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

Kravet tas ikke til følge. Dette ved at den krevde endringen er søknadspliktig etter plan- og
bygningsloven.
Vedtak:
Midtre Gauldal kommune avslår krav om retting datert 06.06.2017 (inkurie) på bygning nr;
184395223.
Vedtaket fattes med hjemmel i matrikkellovens § 26 og begrunnes med at kravet utløser
søknadsplikt etter annet lovverk.

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.
En part har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter jfr Forvaltningslovens § 18, for så
vidt ikke annet følger av reglene i §§ 18 til 19.

Med hilsen

Hubertina Doeven
Enhetsleder Næring, plan og
forvaltning

Ola Hage
Rådgiver

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

Arkivnr. L12

Saksnr. 2015/2810-12

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
103/17
28.08.2017
Saksbehandler: Kristine Bye

1648_2015006_Rp_Nerøyendeponi_1gangsbehandling_Høring

Dokumenter i saken:
1
I
Anmodning om oppstartsmøte Nerøyen
deponi
2
X Møtereferat oppstartsmøte
3
I
Varsel om oppstart av planarbeid - Nerøyen
deponi
4
I
Reguleringsplan for Nerøyen deponi oppstartsvarsel, uttalelse sendt fra
Jernbaneverket
5
I
Uttalelse - Varsel om oppstart reguleringsplan
for Nerøyen Deponi - Midre Gauldal
kommune
6
I
Uttalelse - varsel om oppstart reguleringsplan
- Nerøyen
7
I
Uttalelse - Varsel om oppstart med
reguleringsplan for Nerøyen Deponi, 50/1 og
50/22 i Midtre Gauldal Kommune
8
I
Svar til varsel om oppstart - Reguleringsplan
for Nerøyen deponi i Midtre Gauldal
kommune - gbnr 50/1 og 50/22
9
I
Vedrørende utforming av avkjørsel - Nerøyan
- Midtre Gauldal kommune
10 I
Reguleringsplan Nerøyen deponi oppstartsmøte og varsel om planoppstart
11 U Bekreftelse på mottatt reguleringsplanforslag Nerøyen deponi
12 S 1648_2015006_Rp_Nerøyendeponi_1gangsbe
handling_Høring
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Pro Invenia
Hubertina Doeven
Proinvenia AS
Jernbaneverket
Norges vassdrags- og energidirektorat
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Statens vegvesen - Region midt
Statens vegvesen - Region midt
Pro Invenia - avd Trondheim
Pro Invenia

(Vedleggene er markert med fet skrift).
Ingress
Førstegangsbehandling av reguleringsplan for Nerøyen deponi.

Saksopplysninger
Pro Invenia har oversendt forslag til detaljregulering for Nerøyen deponi, den 12.05.2017.
Oversendelsen inneholder følgende dokumenter:









Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse
Sjekkliste for ROS – analyse
ROS – analyse
Driftsplan deponi
Landbruksfaglig vurdering – rapport
Trafikknotat

Bakgrunn for planarbeidet
Planprosessen så langt
Søknad om dispensasjon for fylling av overskuddsmasse og mellomlagring av masser på
Nerøyen på et område på 10 dekar. Saken ble behandlet i NPM – utvalget den 08.11.2010, sak
98/10. Det ble gitt tillatelse til dispensasjonssøknaden med en varighet på 10 år.
Søknad om dispensasjon for å få omdisponere næringsareal (80 dekar) til fylling/mellomlagring
av overskuddsmasser på Nerøyen deponi. Saken ble behandlet i NPM utvalget som sak 67/15,
den 21.09.2015. Dispensasjonen ble avslått med ønske om regulering.
Oppstartsmøte ble avholdt mellom regulant, tiltakshaver og representanter fra kommunen den
01.10.2015.
Melding om oppstart ble kunngjort i Trønderbladet den 20.10.2015. Frist for uttalelse ble satt til
20.11.2015.
Planlagt tiltak
Formålet med reguleringsarbeidet er å legge til rette for deponering av rene masser sentralt i
Midtre Gauldal kommune. Matjord skal tas av og påføres når området er oppfylt. Når prosjektet
sluttstilles, skal arealene tilbakeføres, delvis til landbruk og delvis til næringsarealer. Hensikten
med dette prosjektet er å møte arealbehovet for deponering av masser, samt å utvide den
deponivirksomheten som er på området i dag.
Reguleringsplanen omfatter et areal på 134 daa, og det er forventet at det kan deponeres ca.
300 000 m3 over en tidsperiode på 10 år.

378

Figur 1 Oversiktskart over det aktuelle planområdet

Figur 2 Avgrensning av planområdet.

Planområdet
Området ligger på Nerøyen, ca. 3 km sør for Støren sentrum. Forsvarets gamle fjellager ligger i
umiddelbar nærhet og planområdet avgrenser til jernbanen og E6.
Ny E6 forbi Nerøyen skal fungere som en parallell beredskapsveg/lokalveg. Dette er hensynstatt
i planleggingen av deponiets østlige strekning.
Ny avkjørsel som bygges for Nerøyen deponi, må også flyttes lenger sør i planområdet.
Feltet skal inneholde:
 Deponi for rene masser (D1 og D2) på til sammen 76 daa.
 Næringsbebyggelse (der reguleringsplan Nerøien Fjellager av 2005 gjelder)
 Lager (der reguleringsplan for Nerøien Fjellager av 2005 gjelder)
 Veg
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 Annen veggrunn – grøntareal
 LNF – område
Planforutsetninger
Planområdet omfattes av kommunedelplan Støren der største delen av området er avsatt til
næringsområde. Resterende areal ligger innenfor LNF i kommuneplanens arealdel.
Videre vil deler av reguleringsplanen for Nerøien Fjellager (PlanId: 1648 2005003) bli
innregulert i planområdet.
E6 korporalsbru – Prestteigen er en reguleringsplan som nå ligger til offentlig ettersyn og vil
tilgrense reguleringsplanen for Nerøyen deponi.
Medvirkning og merknader til planoppstart
Oppsummering og vurdering av innspill er presentert i planbeskrivelsen.
Regulanten har ved oppstartsvarselet innhentet følgende kommentarer/merknader:
Jernbaneverket har følgende merknader til oppstart av regulering:
1. Sikring av jernbanens framtidige arealbehov.
Opprettholdelse av en tilstrekkelig avstand til jernbanelinja er viktig for drift, vedlikehold og
videre utvikling av jernbanen. For å sikre en nødvendig arealreserve ønsker vi at det fastsettes i
reguleringsplanen 30m byggegrense fra nærmeste spormidt i henhold til jernbanelovens §10.
2. Konsekvensutredning og ROS – analyse
Jernbaneverket er opptatt av at sikkerheten rundt våre anlegg blir ivaretatt. Dersom tiltaket kan
påvirke jernbanens anlegg direkte eller indirekte, må dette vurderes i ROS – analysen (jf. plan og
bygningslovens § 4-3). Vi ønsker at sikkerhetsforhold relatert til jernbanens konstruksjon,
togtrafikk, kryssing av jernbanelinjen og andre jernbanerelaterte tema belyses i ROS – analysen.
Endret arealbruk kan øke faren for flom-, erosjons- og skredskader for jernbanen. Det er viktig at
tiltakshaver sørger for at deponeringsaktiviteter ikke vil utsette jernbaneinfrastrukturen for økt
fare for utglidning og setninger. Vi forutsetter også at tiltaket ikke vil legge til rette for økt
skryssing av jernbanelinja.
Dersom den planlagte arealbruken kan ha forverrende konsekvenser for jernbanen, må
tiltakshaver beskrive nødvendige risikoreduserende tiltak for å unngå at jernbanen skades av ny
arealbruk/utbygging. I den sammenheng viser vi til kommunen og tiltakshavers ansvar, jf. planog bygningsloven § 28-1 og kapittel 7 i TEK 10 med tilhørende veiledning.
3. Jernbaneverkets tekniske regelverk.
Eiendommen gbnr 50/1 ligger lavere i terrenget enn jernbanen og renser mot Jernbaneverkets
eiendom gbnr 4011/25. Planlegging nært jernbanen innebærer at det må ivaretas flere hensyn jf.
Jernbaneverkets tekniske regelverk: https://trv.no/wiki/Hovedside.
Konklusjon:
Planfaglige anbefalinger:
Jernbaneverkets tekniske regelverk og «Veileder for nasjonale jernbaneinteresser i
arealplanlegging etter Plan og Bygningsloven» bør legges til grunn for planleggingen ved
jernbane.
Planfaglige krav:
I henhold til jernbanelovens § 10 må det innarbeides 30m byggegrense i reguleringsplanen.
ROS – analysen må omhandle sikkerhet på eksisterende jernbane.
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Tiltaket må ikke påvirke jernbanens konstruksjon, stabilitet og dreneringssystem.
Statens vegvesen skriver at det i varsel om oppstart ikke er redegjort for adkomst til området.
Statens vegvesen mener etablering av ny avkjørsel eller utvidet bruk av eksisterende avkjørsel
fra E6 vil være svært uheldig for trafikksikkerheten. Denne strekningen på E6 har en fartsgrense
på 80 km/t, og er ÅDT på ca. 5450. Av disse er ca. 22 % tunge kjøretøy. Vi vet fra våre
ulykkeregistreringer at det skjer mange ulykker i forbindelse med bruk av avkjørsler. Slike
ulykker skjer overalt, men spesielt utsatt er det i spredtbygde områder der det kanskje ikke
forventes at biler bremser opp for å foreta innkjøring eller andre svingebevegelser. Av
trafikksikkerhetsgrunner er vi restriktive til å tillate utvidet bruk av avkjørsel fra stamveg eller
annen overordnet veg, med høy trafikkmengde, ved fartsnivå høyere enn 60 km/t, samt på
strekninger utenfor tettbygd strøk som er kjente forbikjørestrekninger.
I vår høringsuttalelse til kommunedelplan Støren presiserte vi at:
«Lokaltrafikk og næringstrafikk til og fra Liøya og/eller Nerøyen vil måtte bruke et parallelt
sidevegnett for å komme seg til et felles kryssområde og ut på E6. Et parallelt sidevegnett er
også nødvendig for å kunne gi et tilbud til myke trafikanter og saktegående kjøretøy som ikke
kan ferdes langs E6 når det etableres midtdeler».
Vegvesenet kan ikke godta at ny virksomhet på gbnr 50/1 og gbnr 20/22 får adkomst direkte fra
E6.
Statens vegvesen opplever stadig klager fra beboere hvor det klages på tungtransport med de
støy- og støvulemper det medfører. Etablering av deponier kan gi økt trafikk gjennom
boligområder og medføre økt støv- og støybelastning. Det er viktig at en i planen belyser
omfanget av aktiviteten. Hvor mange år vil det være aktivitet i deponiene og hva er det
forventede antall turer massedeponiet vil generere. Hvilke kjøreruter vil benyttes som følge av
aktiviteten? Dette må vurderes i forhold til den økte støv- og støybelastningen som beboerne vil
oppleve. Avbøtende tiltak i forhold til aktiviteten må beskrives (f.eks støytiltak, vasking av
kjøretøy, vask av vegnett og tildekking av lasteplan for å redusere støvplagen) og fastsettes i
bestemmelsene. Det er også viktig å vurdere kjørerutene i forhold til trafikksikkerhet. Er noen av
rutene skoleveg? Finnes det i så fall alternative kjøreruter, regulerte driftstider eller andre
avbøtende tiltak?
Manglende dokumentasjon og bestemmelser som sikrer tiltak som hindrer støyflukt og
tilsmussing av vegnett vil medføre at vi som statlig sektormyndighet med uttalelses- og
innsigelsesrett på miljø knyttet opp mot vegtrafikk vil varsle vilkår om egengodkjenning til
planforslaget.
Videre vil vi som statlig sektormyndighet på trafikksikkerhet varsle vilkår om egengodkjenning
dersom det ikke reguleres adkomst via parallelt sidevegnett.
Fylkesmannen i Sør – Trøndelag skriver at:
Landbruk og bygdeutvikling: planområdet berører et jordbruksareal på 32 daa. Deler av dette er
avsatt til industri i kommunedelplan for Støren, men en vesentlig del er avsatt til LNF – formål.
Det fremgår ingen begrunnelse for å ta i bruk arealet til deponiformål. I utgangspunktet bør så
store arealer til deponiformål avklares i overordnet plansammenheng. Vi har imidlertid ingen
innvendinger mot å legge til rette for deponering av rene masser på det arealet som uansett skal
tas i bruk til utbyggingsformål. Med bakgrunn i nasjonale mål for jordvernet er Fylkesmannen
kritisk til midlertidig omdisponering av øvrig jordbruksareal og mener at arealet bør tas ut av
planen.
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Massedeponi på dyrka mark vil ta produktive arealer ut av produksjon i lang tid og det er
usikkert hvorvidt produktiviteten kan bli like god igjen. Inntak av masser bør derfor begrenses til
tilfeller der det kan vises til klare agronomiske fordeler av tiltaket, dvs. at kvaliteten på
jordbruksarealene forbedres. Dette må i så fall fremgå av en grundig landbruksfaglig vurdering.
På bakgrunn av ovenfornevnte, vil Fylkesmannen i utgangspunktet være kritisk til et planforslag
som innlemmer dyrkamark avsatt til LNF – formål.
Dersom industribyggingen ligger noe fram i tid, kan det vurderes om dyrkamarka på dette
området skal tilbakeføres til jordbruksformål. I så fall vil det være viktig at det gis føringer for
istandsetting av arealet. Herunder sikre ivaretakelse på matjordlaget, oppbygging og kvalitet på
de øvrige lagene ect.
Miljøvern: Tiltaket er ikke i samsvar med kommuneplanens arealdel, og det påpekes at det er
uheldig at det åpnes for praksis hvor det tillates deponering der dette ikke er vurdert i overordnet
plan.
Fylkesmannen viser til den interkommunale planen for massedeponier i Trondheimsregionen,
der behovet for deponier er dekket de neste 10-15 årene.
Det må videre i planbeskrivelsen gjøres rede for om det er vassdrag/bekker i området og om
driften av masseuttaket og deponiområdet vil ha negative konsekvenser for disse i form av
avrenning, tilslamming og forsuring av vassdragene. Dersom det er fare for at uttaks- eller
deponidriften kan medføre at tilgrensende vassdrag får dårligere økologisk kvalitet, må det settes
krav om avbøtende tiltak i form av sedimentasjonsbasseng, oppsamlingsgrøfter eller voller for å
hindre skadelig avrenning.
Det er store utfordringer knyttet til etablering av massedeponier, da selv deponier for rene masser
erfaringsvis viser seg å motta forurensede masser og avfall og dermed medfører forurensning og
avrenning. Det er derfor svært viktig at massenes tilstandsklasse dokumenteres og at det lages en
plan for mottakskontroll av massene, hvor det sikres at all masse som deponeres er ren masse.
Kvaliteten på massene som deponeres må tilfredsstille tilstandsklasse 1 (normverdiene) angitt i
Klif-veileder TA-2553/2009 Tilstandsklasse for forurenset grunn. Eventuelle avbøtende tiltak må
gjøres rede for og det må stilles vilkår om driften som klargjør driftsvilkårene. Dette er viktig for
å sikre tilfredsstillende drift av deponiområder. Det settes vilkår om: Fremdriftsplan, driftstider,
sikring mot forurensning, istandsetting, sedimentasjonsbasseng og støy- og støvtiltak.
Alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldloven §§812 (jf nml § 7).
Samfunnssikkerhet: Fylkesmannen forutsetter at det foretas en ROS – analyse i tråd med
regelverk og veiledere. ROS – analysen skal legges ved saken og avdekket risiko skal møtes med
tiltak som hjemles i planbestemmelsene eller gjøres juridisk gjeldende på andre måter.
Sosial og helse: Det planlegges for massedeponi som kan medføre at nærliggende bebyggelse
blir berørt at støv og støy. Når planen kommer til offentlig ettersyn, så bør det framgå at
folkehelseperspektivet er ivaretatt. Der avbøtende tiltak er nødvendig bør disse tas inn med så
presise beskrivelser som mulig i reguleringsbestemmelsene. Det minnes om retningslinjene for
behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) og retningslinje for behandling av
luftkvalitet i arealplanlegging (T – 1520). Siden deponiområdet vil ha adkomst til E6 bør det
også framgå at trafikksikkerheten er vurdert.

382

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)forutsetter at geoteknikken/grunnforholdene
utbedres i forbindelse med ROS – analysen til planforslaget. Dette gjelder ikke bare selve
uttaksområdet men også arealer tiltenkt formål som midlertid masselagring, etablering av evt.
brakker, bygninger og oppstalling av tyngre maskinelt utstyr.
Det ser av det vedlagte kartmateriale ut som om det krysser en kraftlinje gjennom planområdet.
Vi forutsetter at det tas kontakt med anleggseier (Trønderenergi) for å diskutere hvordan
anlegget evt. blir berørt av- og på best mulig måte kan ivaretas i det videre planarbeidet.
Sør – Trøndelag fylkeskommune ser ikke at planforslaget kommer i konflikt med allmenne
friluftsinteresser.
Området inngår i kommunedelplan Støren, vedtatt i kommunestyret den 23.juni 2014. Området
AN_F4 er vist med formål fremtidig næringsvirksomhet.
Nerøyen (nytt område – initiativ fra kommunen etter samtale med grunneier) ble vurdert som det
beste alternativet for utvikling av nye Norsk Kylling. Ingen flomproblematikk, liten og ingen
jordvernproblematikk, ingen konflikt mellom bolig og næring, arealet er godt eksponert til E6.
Tiltaket vil ikke komme i konflikt med allmenne friluftsinteresser. Ut fra kulturminneregisteret
er det heller ikke registrert automatisk fredede kulturminner på området.
Gauldal energi har både høyspent- og lavspentnett innenfor planområdet, og ber om å bli
orientert om videre planer og saksgang.
Schløsser Møller gruppen AS/ Støren Eiendom AS skriver at:
Schløsser – Møller Gruppen AS er gjennom Støren Eiendom AS eier av gbnr 2000/1 på Støren,
naboeiendommen til deponiet. Eiendommen består i all hovedsak av forsvarets gamle fjellager.
Det ønskes en nærmere dialog om planene rundt deponiet, da det ikke kan påregnes at
innkjøringen kan etableres over deres eiendom.
Det har i en kort periode vært akseptert med midlertidig kjøring over eiendommen i forbindelse
med fylling av et dalstrøk.
Planens innhold
Det planlagte feltet skal inneholde
 Næringsbebyggelse
Reguleringsplan Nerøien Fjellager, PlanId 1648 2005003, gjelder fortsatt.
 Lager
Reguleringsplan Nerøien Fjellager, PlanId 1648 2005003, gjelder fortsatt.
 Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg – deponi
Det er innenfor dette reguleringsformålet at deponering av masser vil foregå.
 Samferdsel og teknisk infrastruktur
Det innreguleres kjøreveg/driftsveg i deponiet, samt en avkjørsel fra E6 til deponiet.
 LNF – område
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Det er etablert et belte med LNF for å sikre god overgang til eksisterende arealbruk. Beltet vil
fungere som en buffer. Det er tillatt med mellomlagring av matjord og humusholdig masse i
dette området.
Hensynssoner
 Frisikt
Det er lagt inn frisiktsone ved avkjørselen fra E6. I soner for frisikt skal det ikke være vegetasjon
eller andre hindringer som er høyere enn 0,5 meter over tilstøtende vegbane.
 Byggeforbud rundt veg, bane og flyplass
Det er ikke tillatt med drift eller annen aktivitet i en sone på 30 meter fra spormidten.
Rekkefølgekrav
 Før drift
- Matjord og humuslag skal graves bort før drift på uttaksområdet. Dette skal lagres på
forsvarlig måte for bruk i istandsettingsarbeid.
Matjord, i et sjikt på 20 cm, skal fjernes før det igangsettes deponivirksomhet. Matjorden
skal mellomlagres i ranker og ligge i ro under deponiarbeidet. Mattilsynets retningslinjer
for flytting av matjord skal følges.
-

Før deponivirksomhet under strømledning, og i en sone på 15 meter på hver side av
ledningen, må linjen flyttes.

 Under drift
- Det skal etableres mottakskontroll for tilkjørte masser.
Viser til planforslaget for ytterligere informasjon.

Vurdering
Planprogram
Planen er kun delvis i tråd med overordnet plan, noe som i utgangspunktet utløser krav om
planprogram. Rådmannen ser videre at det er utarbeidet ROS – analyse, rapporter, notater og
driftsplan for planområdet. Rådmannen vurderer derfor dette som ivaretatt.
Plankart og planforslag
Plankartet viser i hovedsak områder avsatt til næringsbebyggelse, lager, annen særskilt angitt
bebyggelse og anlegg (massedeponi), veger, annen veggrunn – grøntareal og LNF områder.
Plankartet er oversiktlig og gir et tydelig bilde av hva områdene tenkes brukt til. Rådmannen ser
likevel at det er vanskelig å skille hva som er veg og hva som er kjøreveg ut fra tegnforklaringen.
Kodene må skrives ved formålet i tegnforklaringen.
Tegnforklaringen mangler videre juridiske linjer og symboler, dato på sosi, kommune navn, dato
på kunngjøring om oppstart, PlanID og hvem som er forslagsstiller. Dette må inn i
tegnforklaringen.
Det opplyses om i planbeskrivelsen at det i dag går en strømledning gjennom deponiområdet
som ønskes gravd ned. Jordkabelen vil ikke vises i plankartet, men det bør tas inn en
hensynssone over denne ledningen, slik at ikke graving og annen aktivitet medfører
konsekvenser for denne ledningen.
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Gjennom planområdet renner det en bekk. Det må også legges inn en hensynssone for bevaring
av naturmiljø rundt denne bekken.
Regulanten har gjennom planforslaget gitt en god beskrivelse av hva som ønskes gjennomført,
konsekvenser og eksisterende forhold.
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS – analyse)
Det er vedlagt en rapport som viser ROS – analysen for planområdet. Analysen bygges opp ved
at forhold som ikke er relevant for planen ikke blir videre analysert.
De fleste forholdene ligger i grønn sone (akseptabel risiko/tiltak ikke nødvendig), med unntak av
avrenning (naturrelatert risiko), luftbåren støy og forurensing av sjø, vassdrag eller
drikkevannskilde (støy og forurensning) og landbruksområder (sårbare objekter) som ligger i gul
sone (tiltak som blir vurdert for å bedre sikkerheten). Videre er det beskrevet forslag på
avbøtende tiltak, samt analyse av risiko. Analysen avsluttes med konklusjon over samlet
vurdering av risiko.
Jernbaneverket har i varsel om oppstart kommet med følgende krav til ROS – analysen:
 ROS – analysen må omhandle sikkerhet til eksisterende jernbane.
 Tiltaket må ikke påvirke jernbanens konstruksjon, stabilitet og dreneringssystem.
Dette er beskrevet i ROS – analysen, og Rådmannen anser Jernbaneverkets krav som ivaretatt.
Rådmannen mener ROS – analysen gir en god oversikt over risiko og sårbarhetsforholdene på
området, og har ingen kommentarer til denne.
Driftsplan
Regulanten har også utarbeidet en driftsplan som er lagt med i planforslaget. Rådmannen mener
det er positivt at en driftsplan er utarbeidet på nåværende tidspunkt, da dette gir en klart bilde på
hva som skal skje i deponiet. Det er imidlertid ikke i samsvar med planforslaget om å dele inn
området i D1 og D2, og med rekkefølgekrav om å avslutte D1 først.
Jordbruksrapport
Det framkommer ut fra den jordbruksfaglige vurderingen som er vedlagt i en egen rapport at det
er 31 daa av planområdet som er betegnet som fulldyrka jord. Rådmannen mener det er uheldig
at det planlegges deponering på et område med fylldyrka jord. Rapporten beskriver at toppsjiktet
på marka skal tas vare på gjennom deponeringsperioden samt en beskrivelse av hvordan dette
skal foregå. Rådmannen synes det er positivt at det gjennomføres tiltak som bevarer kvaliteten på
dyrka jorda, samt at området tilslutt skal tilbakeføres etter en tidsperiode på 8-10 år. Likevel er
det viktig at området avmerket som D1 på plankartet istandsettes før området avmerket D2 tas i
bruk. Dette må sikres i planbestemmelsene.
Trafikknotat
Det foreligger et eget trafikknotat som er utarbeidet av ViaNova Trondheim AS. Notatet
beskriver dagens- og framtidens situasjon for trafikk og avkjørsel til planområdet.
I oppstartsvarselet har Statens vegvesen poengtert at de mener bruken av eksisterende avkjørsel
fra E6 er svært uheldig for trafikksikkerheten, og vil ikke godta at ny virksomhet på gbnr 50/1 og
20/22 får adkomst direkte fra E6.
Trafikknotatet beskriver at det er prosjektert ny avkjørsel fra deponiet sør for eksisterende
avkjørsel der blant annet siktforholdene forbedres.
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Detaljregulering for E6 Korporalsbru – Prestteigen er i dag under utarbeidelse. Dagens E6 skal
benyttes som en parallell beredskapsveg/lokalveg til deponiet. Dette er også hensynstatt i
detaljregulering for E6 Korporalsbru – Prestteigen som nå ligger på høring og offentlig ettersyn.
Planbeskrivelse
Bebyggelse og anlegg
Reguleringsplanen for Nerøien Fjellager fra 2005 er fortsatt gjeldende for område avsatt til
Industri og lager. For området avsatt til deponi skal det deponeres overskuddsmasser fra byggeog anleggsbransjen i området. Det antas at mye masse tilføres i forbindelse med ny E6 og at
massedeponiet kan ta ca. 300 000 m3 med masse.
Det er allerede gitt tillatelse for deponering av masser for et areal på 10 daa og med en gyldighet
på 10 år. Rådmannen anser det som positivt at det nå etableres en helhetlig reguleringsplan for
området.
Det opplyses om at deponiet skal ha en varighet på 8-10 år. Rådmannen mener dette må gjøres
bindende og fastsettes i planbestemmelsene, samt at det sikres at D1 tas i bruk og istandsettes før
område D2 tas i bruk.
Det må også sikres i rekkefølgebestemmelsene hva som skal gjøres i planområdet etter endt drift.
Samferdsel og teknisk infrastruktur
Rådmannen ser at det kun er knyttet bestemmelser til adkomsten. Det kommer ikke fram noen
bestemmelser knyttet til hva som er tillatt på formålet annen veggrunn – grøntareal. Dette må
legges inn i bestemmelsene.
Støy
Det er en selvfølge at anleggsmaskiner vil medføre støy til omkringliggende omgivelser. Det
framkommer videre i både planbeskrivelsen og ROS – analysen at det ikke skal foregå knusing
eller lignende i planområdet. Videre er det sikret i planbestemmelsene grenser for maksimal
tillatt støynivå.
Støv
I ROS – analysen står det at støv vil bli kontrollert ved behov. Hvis utslipp av støv overskrider
grenseverdiene satt i forurensningsloven med forskrifter skal avbøtende tiltak gjennomføres
umiddelbart. Aktuelle tiltak kan være vanning eller kalking/kloring av driftsveiene og massene.
Det må også tas inn en bestemmelse som sikrer at kjøretøy som blir benyttet til transport av
masser fra/til deponiet blir vasket, og lasten tildekket, slik at det ikke oppstår støvflukt og
tilsmussing ved transport.
Forurensning
Det er kun rene masser som skal deponeres, der massene i hovedsak kommer fra arbeid i
forbindelse med ny E6, samt utgraving/planering på andre steder. Det er gitt en fyldig
beskrivelse av dette i ROS – analysen, og videre i planbestemmelsene er det sikret bestemmelser
knyttet til krav om tilstandsklasse og mottakskontroll.
Grunnforhold
Regulanten viser til skrednett.no og NGU’s løsmassekart, der konklusjonen er at
grunnforholdene vil være stabile under en oppfylling. Dette er også poengtert i ROS – analysen,
og Rådmannen har ingen kommentarer til dette.
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Vassdrag/bekker
Rådmannen ser videre at det går en bekk gjennom planområdet. Det er ikke skrevet noe om dette
i planbeskrivelsen, men kommer fram i ROS – analysen. Videre er det sikret i
rekkefølgebestemmelsene at det under drift skal etableres mottakskontroll for tilkjørte masser.
Dette skal holde risikoen for forurensning av elva på et stabilt nivå. Rådmannen mener det også
bør legges inn en hensynssone rundt elva i plankartet.
I driftsplanen er det videre beskrevet at det skal anlegges et sedimentasjonsbasseng som fanger
opp overflatevann fra området. Rådmannen mener det må settes krav til sedimentasjonsbasseng
før drift. Kravet må innarbeides i planbestemmelsene.
SOSI – kontroll
Det er foretatt en SOSI – kontroll av plankartet. Det ble funnet noen feil under kontrollen, men
disse er rettet opp.
Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer på nåværende tidspunkt.

Endringer
Disse endringene må skje før planen legges ut på høring:
- I plankartets tegnforklaring må det skrives hva som er kodene for veg og kjøreveg.
- Dette må også inn i tegnforklaringen: Juridiske linjer og symboler, dato på sosi,
kommune navn, dato på kunngjøring om oppstart, PlanID og hvem som er forslagsstiller
- Hvis strømledning i deponiområdet skal graves ned må det tas inn en hensynssone i
plankartet over denne ledningen, slik at ikke graving og annen aktivitet medfører
konsekvenser for denne ledningen.
- Gjennom planområdet renner det en bekk. Det må også legges inn en hensynssone i
plankartet for bevaring av naturmiljø rundt denne bekken.
- Det må settes en tidsfrist fra vedtatt reguleringsplan for når deponiet skal tilbakeføres i
planbestemmelsene, samt at D1 tas i bruk og istandsettes før område D2 tas i bruk.
- I rekkefølgebestemmelsene må det sikres hva som skal gjennomføres etter endt drift.
- Det må lages bestemmelser til hva som er tillatt på formålet annen veggrunn – grøntareal.
- Det må tas inn en bestemmelse som sikrer at kjøretøy som blir benyttet til transport av
masser fra/til deponiet blir vasket, og lasten tildekket, slik at det ikke oppstår støvflukt og
tilsmussing ved transport.
- Det må settes rekkefølgekrav til etablering av sedimentasjonsbasseng med
oppsamlinggrøfter før drift.
Konklusjon
Planforslaget anbefales lagt ut på høring og offentlig ettersyn med de endringene som nevnt
ovenfor.
Rådmannens innstilling
Utvalg for Næring, Plan og Miljø vedtar at reguleringsplan 16482015006 Nerøyen deponi sendes
på høring og legges ut til offentlig ettersyn med endringer beskrevet i vurderingen.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.
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Nerøyen deponi
Plankart
UTM32
1:2000 (A3)
Ekv: 1 m

389

Reguleringsbestemmelser
Detaljplan Nerøyen deponi
Planid 1648 - 2015006
Omfatter deler av eiendommen gnr/bnr 50/1 og 50/22, Midtre Gauldal kommune

Reguleringsbestemmelsene er datert: 10.05.2017,
Vedtatt i formannskapet:
Vedtatt i kommunestyret:

Reguleringsgrensen følger av plankartet og det regulerte området er avsatt til følgende
formål:
Pbl § 12-5 nr 1

Bebyggelse og anlegg;
-

-

Deponi for rene masser (D1 og D2)
Næringsbebyggelse (reguleringsplan Nerøien Fjelllager av 2005 gjelder)
Lager (reguleringsplan Nerøien Fjelllager av 2005 gjelder)

Pbl § 12–5 nr 2

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur(S1 og S2);
veg, annen veggrunn - grøntareal
Pbl § 12 -5 nr 5 Landbruks, natur og friluftsformål samt reindrift(LNF)
Pbl § 12 - 6

Hensynssoner; frisiktsoner, Sikkerhetssone jernbane

Reguleringsbestemmelser:
1. Fellesbestemmelser for alle formål.
a) Kulturminner og aktsomhetsansvaret.
Skulle det under bygge og anleggsarbeid i marken komme frem gjenstander eller andre spor
som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og
fylkeskommunen omgående, jf. Lov 9 juni 1978 nr 50 om kulturminner § 8 annet ledd.
2. Bebyggelse og anlegg - Næringsbebyggelse og lager
a) Reguleringsplan Nerøien Fjellager, planid 1648- 2005003, gjelder fortsatt.
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3. Bebyggelse og anlegg (D1 og D2)
a) Området skal benyttes til:



Deponering av rene masser. Rene masser er naturlige masser fra områder der det
ikke har vært forurensende virksomhet.
Nødvendige anleggsveier

b) Deponiets utstrekning i areal bestemmes av formålsgrensene i reguleringsplankartet.
c) Driftsplan for deponiet skal utarbeides og forelegges kommunen for godkjenning før
oppfylling kan starte.
-

Driftsplanen skal regulere og ivareta følgende punkter:




Tilgjengelighet og kontroll av deponiet.
Drenering og håndtering av avrenning under og etter drift
Avslutning av deponiet med beskrivelse av oppbygging og sjikting av jorda for å sikre
tilfredsstillende dyrkingsforhold og vise opplegg for jordbruksdrenering etter endt
deponering.

d) Innenfor formålsområdet kan det i tilknytning til driften etableres midlertidige bygninger
og andre anlegg som f.eks driftsvei som er nødvendig for driften.
e) Støy fra området skal aldri overstige følgende grenser (forurensingsforskriften § 30 – 7 )

Mandagfredag
55 Lden

Kveld mandagfredag
50 Levening

Lørdag
50 Lden

Søn-/helligdager Natt (kl. 23- Natt (kl. 2307)
07)
45 Lden
45 Lnight
60 LAFmax

Det skal gjennomføres støyberegninger dersom dette kreves av naboer eller offentlige
myndigheter. Viser det seg at støy overskrider ovenstående grenser skal avbøtende tiltak
gjennomføres.
f) Drift tillates mandag – fredag 07.00 – 20.00, og lørdag 9 -14.
Unntaksvis tillates drift og mottak av masser utenom fastsatt driftstid når dette skjer ifbm
uforutsette hendelser, som f.eks. utbedring av veier og andre tiltak hvor det det foreligger
store samfunnsmessige behov. Det skal i slike tilfeller foreligge tillatelse fra Midtre Gauldal
Kommune.
g) I tørre perioder med mye støvflukt skal det gjennomføres støvdempende tiltak for å hindre
støvulemper for omgivelsene. Aktuelle tiltak kan være vanning eller kloring /kalking av
driftsveiene og massene.
h) Olje, kjemikalier og andre forurensende stoffer skal oppbevares utilgjengelig for
uvedkommende i tanker med doble vegger eller tanker plassert på tette underlag hvor hele
tankens volum kan samles opp ved en eventuell lekkasje. Ved fylling av drivstoff skal dette
skje på avsatte områder.
i) Deponiområdet skal til enhver tid være forsvarlig sikret for allmenn ferdsel og dyr.
Adkomsten bør være sperret med bom.
j) Innenfor formålsområdet kan det etableres midlertidige anleggsveier som er nødvendig for
driften.
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k) Det er ikke tillatt å deponere masser som ikke tilfredsstiller tilstandsklasse 1 angitt i Klifveileder TA-2553/2009 Tilstandsklasser for forurenset grunn.
Utførende selskap skal drive mottakskontroll. Massenes mengde, opprinnelsessted og
tilstandsklasse angitt i Klif-veileder TA-2553/2009 skal dokumenteres.
l) Område D1 istandsettes til jordbruksareal og D2 til næringsareal.
Dersom det på tidspunkt for istandsetting ikke foreligger planer for næringsvirksomhet på D2
skal området benyttes til jordbruksareal. For at det skal bli gode jordbruksarealer må en
sikre oppfylling med god arrondering. Maks helningsgrad på jordbruksarealene er 1:8.
Deponimasser skal bestå av mest mulig faste masser i bunnen. Øverste toppsjiktet skal ha
en tykkelse på 20 cm. Dette kan bestå av den matjorda som er lagret samt annen
humusholdig masse.
4. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (S1 og S2)
Område er regulert til kjørevei
a) Adkomsten skal opparbeides som vist på plankartet.
5. Landbruks, natur, og friluftsformål samt reindrift (LNF)
a) Område avsettes til LNF. Her kan humuslag og matjord lagres.
6. Hensynssoner
a) Frisiktsone
Innenfor frisiktsonene ved veikryss tillates det ikke sikthindrende gjenstander eller vegetasjon
høyere enn 50 cm over veibanen. Frisiktsonen etableres i henhold til veinormalen.
b) Byggeforbud rundt vei, bane og flyplass
Det er ikke tillatt med drift eller annen aktivitet Det er ikke tillatt med drift eller annen aktivitet i
tilknytning til deponivirksomheten i en sone på 30 meter fra spormidten.

6. Rekkefølgebestemmelser:
Før drift
b) Matjord og humuslag skal graves bort før drift på uttaksområdet. Dette skal lagres på
forsvarlig måte for bruk i istandsettingsarbeidet.
Matjord, i et sjikt på 20 cm, skal fjernes før det igangsettes deponivirksomhet i. Matjorden
skal mellomlagres i ranker og ligge i ro under deponiarbeidet. Mattilsynets retningslinjer for
flytting av matjord skal følges.
c) Før deponivirksomhet under strømledning, og i en sone på 15 meter på hver side av
ledningen, må linjen flyttes.

Under drift
a) Det skal etableres mottakskontroll for tilkjørte masser.
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1. Sammendrag
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for deponering av rene masser
sentralt i Midtre Gauldal kommune. Matjord skal tas av og påføres når området er
oppfylt. Når prosjektet sluttstilles, skal arealene tilbakeføres, delvis til landbruk og
delvis til næringsarealer, jfr kommunedelplan for Støren

2. Planområdet, beliggenhet og avgrensning
Området som ønskes regulert ligger på Nerøyen, ca 3 km sør for Støren sentrum.
Forsvarets gamle fjellager ligger i umiddelbar nærhet og planområdet er avgrenset av
hhv jernbanen og E6.
I oppstartsmøtet ba kommunen om at plangrensen i hovedsak skulle følge
eiendomsgrensen samt at den i vest og øst ble lagt sammenfallende med
formålsgrensen til næring i overordnet kommunedelplan for Støren sentrum. Dette
innebærer at området også omfatter området som er regulert i reguleringsplanen for
Nerøien Fjellager.
Detaljregulering for E6 Korporalsbrua – Prestteigen, som ligger til offentlig ettersyn,
gir en god beskrivelse av de fremtidige planene for ny vei forbi Nerøyen.
Ny E6 forbi Nerøyen, med 3 felt, må følge trasse for dagens E6, for å ha riktig
avstand til flomsonen for elva Sokna. Det betyr at dagens E6, som skal fungere som
en parallell beredskaps veg/lokalvei, må flyttes ca. 13m lenger vest. Dette er
hensyntatt i planleggingen av deponiets østlige utstrekning.
Ny avkjørsel som bygges for Nerøyen deponi, må også flyttes lenger vest, når den tid
kommer.
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Over; Nerøyens plassering sett i forhold til Støren sentrum. Under; Plangrensen
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3. Bakgrunn
a) Hensikten med planen
Bakgrunnen for en reguleringsplan for massedeponi på Nerøyen ligger i det store
behovet for deponiområder i området. Det er stor etterspørsel etter deponiområder i
dag og med bygging av ny E6 gjennom kommunen er det forventet et økt behov i
årene som kommer. Det meste av overskuddsmassene som deponeres i dag
kommer fra byggegroper, som gir store mengder rene naturlige masser. Når slike
masser må flyttes er det nødvendig at det foreligger steder der disse kan deponeres
lovlig.
Hensikten med dette prosjektet er å møte arealbehovet for deponering av masser,
samt å utvide den deponivirksomheten som er på området i dag.
Reguleringsplanen omfatter et areal på 134 daa, og det er forventet at det kan
deponeres ca 300 000 m3 over en tidsperiode på ca 10 år Det er kun rene masser
som skal deponeres.
Området driftes i dag som landbruk. Mye av området er fulldyrket åpen mark. Når
ifyllingen er ferdig skal matjord planeres ut. Når prosjektet sluttstilles skal arealene
være tilbakeført dels til landbruk og dels til industri. Deponiet vil da ha medført mer
dyrka mark, potensielt en dobling fra dagens situasjon. I tillegg vil det gi økt
drivverdighet som følge av bedre helning og ny drenering. Når det gjelder landbruk
vises det for øvrig til vedlagt rapport.

b) Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold
Tiltakshaver og forslagsstiller er Winsnes Maskin og transport AS.
Pro Invenia As, org.nr 993 404 381 er plankonsulent, og firmaet er i saken
representert av Tone Skeide og Anne Berit Strøm
Gnr./Bnr.

50/1 og 50/22

Adresse

Nerøyen
7290 Støren

Eiers navn

Eivind Dragset

c) Tidligere vedtak i saken
Midtre Gauldal kommune innvilget den 8.11.2010 (sak nr 98/10) en søknad fra
grunneier om tillatelse til å deponere masser på eiendommen. Tillatelsen ble gitt for
et areal på 10 daa og med en gyldighet på 10 år. Det er denne tillatelsen som ligger
til grunn for den deponeringen som foregår på eiendommen i dag.
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I tillegg til dette søkte grunneier i 2015 om omdisponering av areal avsatt til fremtidig
næringsformål til å benytte arealet til midlertidig deponi for masser i forbindelse med
E6 utbyggingen. Saken ble behandlet i utvalg for Næring, plan og miljø den
21.09.2015 saksnr; 67/15. Saken ble avslått med begrunnelse om at det området må
reguleres.

d) Vurdering av konsekvensutredningsbehov
Større deponier for masse på land og i sjø er regulert av KU forskriftens vedlegg II
§11 k. Tiltaket må da vurderes etter vedlegg III. Vår vurdering er at planen ikke vil få
vesentlige virkning etter vedleggets 3.ledd. KU anses derfor ikke som nødvendig.
Dette var kommunens administrasjon enig i, jfr referat fra oppstartsmøte hvor
følgende er inntatt; «det er ikke krav om konsekvensutredning(KU) og heller ikke
planprogram da arealene er avsatt til utbyggingsformål. Når det gjelder arealene som er
avsatt til LNF, vil det være krav om tilbakeføring til LNF. Det må likevel legges ved en risiko
og sårbarhetsvurdering.»

4. Planprosess og medvirkning
Oppstartsmøte ble avviklet den 01.10.2015. Det er skrevet et referat fra møtet. Dette
referatet følger vedlagt.
Varsel om oppstart ble den 20.10.2015 sendt til offentlige myndigheter, berørte
naboer og andre med interesser i området. Det ble også varslet oppstart ved
annonse i Trønderbladet. Frist for innspill og merknader ble satt til 20.11.2015
Det har kommet inn noen innspill/merknader. Nedenfor følger en kort oppsummering
av disse. Innspillene ligger i sin helhet som vedlegg til planbeskrivelsen

5. Mottatte innspill /kommentarer
a) Fylkesmannen i Sør – Trøndelag
Uttalelsen er datert 16.11.2015.
Landbruk. Fylkesmannen er kritisk til at landbruksjord skal tas ut av drift, og ber om
at dette begrunnes. Inntak av masser bør begrenses til tilfeller der det kan vises til
klare agronomiske fordeler av tiltaket.
Miljøvern: Tiltaket er ikke i samsvar med kommuneplanens arealdel, og det påpekes
at det er uheldig om det åpnes for en praksis hvor det tillates deponering der dette
ikke er vurdert i overordnet plan.
Det må spesielt tas hensyn til vassdrag i nærheten.
Mottakskontroll og at det kun er masser i tilstandsklasse 1 er også fremhevet som
viktig. Videre er det på side 3 i uttalelsen listet opp flere forhold det er viktig å ta inn i
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planarbeidet. Herunder fremdriftsplan, driftstider, istandsetting og tiltak mot støy og
støvproblematikk. Uttalelsen følger vedlagt i sin helhet og det vises til denne når det
gjelder nevnte punkter i dette avsnittet.
Forholdet til naturmangfoldsloven §§ 8 – 12 er også viktig. Det kreves en skriftlig
redegjørelse for hvordan prinsippene i disse bestemmelsene er vurdert.
Samfunnsikkerhet; Fylkesmannen forutsetter at det foretas en ROS – analyse i tråd
med regelverk og veiledere. Ros- analysen skal legges ved saken og avdekket risiko
skal møtes med tiltak som hjemles i planbestemmelsene eller gjøres juridisk
gjeldende på andre måter.
Sosial og helse: Viktig at folkehelseperspektivet er ivaretatt. Dette gjelder spesielt i
forhold til støv/støy plager. Siden deponiområdet vil ha adkomst til E6 bør det også
fremgå at trafikksikkerhetstiltak er vurdert.
Plankonsulents kommentar; Fylkesmannens uttalelser er alltid viktige i planarbeid, og
de fleste momenter vil bli innarbeidet i planforslaget. Forholdet til
naturmangfoldsloven er inntatt som eget avsnitt i planbeskrivelsen og fullstendig Ros
– analyse følger som vedlegg.

b) Statens vegvesen
Uttalelsen fra Statens vegvesen er datert 16.11.2015,
Statens vegvesen mener etablering av ny avkjørsel eller utvidet bruk av eksisterende
avkjørsel fra E6 vil være svært uheldig for trafikksikkerheten.
Videre fremkommer dette «I vår høringsuttalelse til kommunedelplan Støren
presiserte vi at, Lokaltrafikk og næringstrafikk til og fra Liøya og/eller Nerøyen vil
måtte bruke et parallelt sidevegnett for å komme seg til et felles kryssområde og ut
på E6. Et parallelt sidevegnett er også nødvendig for å gi et til tilbud til myke
trafikanter og saktegående kjøretøy som ikke kan ferdes langs E6 når det etableres
midtdeler.
Vegvesenet kan ikke godta at ny virksomhet på gnr. 50 bnr. 1 og gnr. 20 bnr. 22 får
adkomst direkte fra E6»
Plankonsulents kommentar; På bakgrunn av denne uttalelsen har vi og representant
fra tiltakshaver vært i møte med SVV, vi har i etterkant av møtet sendt inn forslag til
løsning og vi har fått tilbakemelding på dette. De ber om at vi innhenter uttalelse fra
trafikk konsulent. Vianova har bistått her og deres rapport/uttalelse følger vedlagt i sin
helhet.

c) Sør - Trøndelag fylkeskommune
Uttalelsen er datert 18.11.2015
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Fylkeskommunen har vurdert området i forbindelse med at det ble avsatt til næring i
kommundelplan for Støren. Et tiltak på området vil ikke komme i konflikt med
allmenne friluftsinteresser. Ut fra kulturminneregistret er det heller ikke registrert
automatisk fredede kulturminner på området.
Plankonsulents kommentar: Uttalelsen tas med i det videre planarbeid, og selv om
det ikke er registrert kulturminner inntas i bestemmelsene aktsomhetskravet etter
kuturminnelovens § 8.

d) Gauldal Energi
Deres uttalelse er datert 26.10.2015
De informerer om at de har både høyspent- og lavspentnett innenfor planområdet, og
de ber derfor om å bli holdt orientert om videre planer og saksgang.
Plankonsulents kommentar; Vi har vært i kontakt med Gauldal energi. Det foreligger
noen alternativer, tiltakshavers ønske er at kabelen legges i jorda. Det vil bli inntatt
rekkefølgebestemmelser som sikrer at deponering ikke skjer i nærheten av kabelen
før denne er gravd ned.
e) Jernbaneverket
Uttalelsen fra Jernbaneverket er datert 15.11.2015.
De er opptatt av planene ikke skal påvirke jernbanen negativt og har satt opp 3
planfaglige krav til det videre arbeidet;
 I henhold til jernbanelovens § 10 må det innarbeides 30 m byggegrense i
reguleringsplanen.
 ROS-analysen må omhandle sikkerhet på eksisterende jernbane.
 Tiltaket ikke må ikke påvirke jernbanens konstruksjon, stabilitet og
dreneringssystem
Det er videre i uttalelsen vist jernbanevektets tekniske regelverk og «Veileder for
nasjonale jernbaneinteresser i arealplanlegging etter Plan og bygningsloven», og vi
anbefaler å legge disse til grunn for planleggingen ettersom jernbanen er så nærme.
Plankonsulents kommentar;
30 meters byggegrense tas inn i plankartet og ovennevnte tema er tatt inn i Ros –
Analysen. Det skal hovedsakelig kun deponeres der det i dag er jorde. Det skal
hverken sprenges eller hogges i området, konstruksjon og stabilitet vil ikke bli
påvirket negativt.
f) Schløsser Møller gruppen AS / Støren Eiendom AS
Uttalelsen er datert 29.10.2015. Schløsser-Møller Gruppen AS er gjennom Støren
Eiendom DA eier av gnr. 2000 bnr. 1 på Støren, naboeiendommen til deponiet.
Eiendommen består i all hovedsak av forsvarets gamle fjellager.
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Det ønskes en nærmere dialog om planene rundt deponiet, da det ikke kan påregnes
at innkjøringen kan etableres over eiendommen deres.
Det har i en kort periode vært akseptert med midlertidig kjøring over eiendommen
ifbm med fylling av et dalsøkk.
Plankonsulents kommentar; Den 9.11.2015 ble da avholdt møte mellom Erik
Schløsser-Møller, Plankonsulent og Per Ivar Winsnes hos tiltakshaver. I møtet ble
det avklart at en skulle sjekke hvilke avtaler som faktisk foreligger. I ettertid har det
vært ytterligere dialog på e-post og Schløsser – Møller er tydelig på at avtaler ikke er
overholdt og at de ikke vil tillate innkjøring til deponiet på sin eiendom.
I planforslaget er avkjøring flyttet, den ligger nå på eiendommen til SVV. Det er ikke
ønskelig med 2 avkjøringer i området, det legges derfor til rette for at grunneier på
gnr 2000 bnr 1 skal benytte samme innkjøring. Tiltakshaver vil ta initiativ til å få
nødvendige avtaler på plass.
Da det er veldig få private som har kommet med innspill eller merknader til planen, er
det vurdert slik at et åpent informasjonsmøte ikke har vært nødvendig.

6. Planstatus og rammebetingelser
a) Overordnede planer
Området er i kommunedelplanen for 2010 – 2020 satt av til LNF- område. I
kommuedelplan for Støren fra 2014 er deler av området avsatt til næringsområde.
Det har tidligere vært tanken at Norsk kylling skulle etablere seg på området. Disse
planene ble ikke realisert, men området er uavhengig av dette avsatt til næring.
Nerøyen nederst i venstre hjørne
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b) Gjeldende reguleringsplaner
Reguleringsplan for Nerøien Fjellager, planid, 2005003, vedtatt 14.03.2005, dekker
deler av det området som nå er under regulering. Begrunnelsen for at også dette
området er inntatt er at kommunen i oppstartsmøtet ba om at avgrensning av
området fulgte avgrensningen av industriområdet slik dette er avsatt i
kommunedelplan for Støren sentrum.
c) Tilgrensende planer
Detaljregulering for E6 Korporalsbrua – Prestteigen, som nå ligger til offentlig
ettersyn vil være tilgrenset.

7. Relevante lover
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven, LOV2008-06-27-71)
Tiltaket krever reguleringsplan. Det er også søknadspliktig, ved byggesak, som
vesentlig terrenginngrep. Byggesøknad vil bli sendt kommunen når reguleringsplan
er vedtatt.
Lov om vern mot forurensninger og avfall (Forurensningsloven, LOV-1981-0313-6)
Planen innebefatter et deponi for rene masser og vil således ikke havne inn under
avfallsforskriften kap. 9 om deponering av avfall. Ettersom området til en viss grad
planeres ved oppfylling, havner tiltaket inn under forurensningsforskriften kap. 4 om
anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt. Tiltaket er således søknadspliktig til
landbruksmyndigheten i kommunen.
Forskrift om begrensning av forurensing (Forurensingsforskriften, FOR 200406-01 nr. 931)
Forskriften kommer med krav til maksimal støy, støv og utslipp til omgivelsene fra
steinbrudd.

Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldsloven, Lov 2009-0619-100)
Alle planer som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i
naturmangfoldloven §§ 8 – 12, jfr § 7 i samme lov. For nærmere vurdering se pkt. 8
e.
Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FOR-2005-12-20-1626)
Strømledningene i området vil bli ivaretatt. Planen er at disse skal graves ned.
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8. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold
a) Beliggenhet og avgrensning
Området som ønskes regulert ligger på Nerøyen, ca. 3 km sør for Støren sentrum.
Forsvarets gamle fjellager ligger i umiddelbar nærhet og planområdet er i tillegg til
fjelllageret avgrenset av hhv jernbanen og E6.
På deler av området foreligger det i dag en tillatelse til deponering av rene masser.
Tillatelsen er fra 2010. Det er Winsnes maskin & Transport som har inngått
grunnrettsavtale med grunneier og det er de som innehar driftsansvaret for deponiet.
b) Strømledningen på området
Det går i dag en strømledning gjennom deponiområdet.
Vi har vært i kontakt med kraftleverandør Gauldal Energi, og de ønsker at linjen
flyttes eller graves ned ifbm ny E6 og denne deponivirksomheten.
For tiltakshaverne i disse reguleringssakene vil det være en fordel at linjen graves
ned, og det er forventet at de tar et initiativ for å få til dette.
Jordkabel som er gravd ned skal ikke vises på plankartet, og den er derfor ikke tatt
inn i plankartet her.

c) Kulturminner og kulturmiljø
Nærmeste kulturminner er registrert ved Haukedalsmyra, ca 700 m fra planområdet.
Deponiet vil ikke berøre disse.

d) Naturverdier
Biologisk mangfold; Ingen arter registrert.
Viktig naturtype område; Haukedalsmyra er lokalisert på andre siden av elva Sokna
og E6, ca 700 meter unna planområdet. Deponiet vil ikke ha innvirkning på
naturområdet.
Vassdragsvern: Verneplan ID 122/1 Gaula. Vernegrunnlaget til NVE er at dette er et
anbefalt typevassdrag og delvis referansevassdrag. Vassdraget er en viktig del av et
variert og kontrastrikt landskap som omfatter både fjellområdet i innland, daler og
utløp til fjord. Det er i området stort naturmangfold knyttet til geomorfologi og
elveløpsform, botanikk, vannfauna og landfauna og store kulturverdier. Friluftsliv er
viktig bruk. Verneområdet er totalt på 3661 km2.
Det renner en bekk gjennom planområdet. Bekken renner ut i Sokna.
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e) Gjennomgang av forholdet til Naturmangfoldsloven
Tiltakets virkninger på naturmangfoldet er i det følgendevurdert etter
Naturmangfoldsloven §§ 8-12:
§ 8, kunnskapsgrunnlaget:
Offentlige avgjørelser skal så lang som mulig, og innenfor rimelighetens grenser,
være vitenskapelig dokumentert.
Kunnskap om naturmiljøet er hentet inn fra tilgjengelige kilder som Miljødirektoratet
sin Naturbase og Artsdatabasen, samt opplysninger fra grunneier. Gjennomført
kartlegging vurderes som tilstrekkelig for innsikt i de ulike naturtyper i og nær
planområdet. Det er ingen rødlistearter i eller nær området.
§ 9, føre-var-prinsippet:
Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke
mangel på kunnskap benyttes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe
forvaltningstiltak.
Vi vurderer at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig og at denne planen ikke vil
medføre fare for vesentlig skade på naturmiljøet.
§ 10, økosystemtilnærming og samlet belastning:
Samlet sett vil ikke deponiet ha store negative virkninger på økosystemene i
området.
§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
Tiltakshaver vil bære kostnadene for å hindre og begrense skade på naturmangfoldet
som tiltaket evt volder, så lenge dette ikke er urimelig ut i fra tiltakets og skadens
karakter.
§ 12 Prinsippet om miljøforsvarlige teknikker, driftsmetoder og lokalisering
Deponiet skal driftes med tanke på miljøet og etterbruk. Se nærmere om dette under
punkt om deponiløsningen.

f) Friluftsliv/ rekreasjon
Dette har tidligere vært innmark. Friluftslivet vil ikke bli påvirket. Det er heller ikke
registrert pilegrimsled eller statlig sikret friluftsområde i nærheten.

g) Landbruk
Området som ønskes regulert består i dag av dyrket mark og det er et bredt belte
mellom denne og jernbanen med skog av særs høy bonitet. Skogen består i
hovedsak av lauvskog.
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For områdene rundt foreslått ny plangrense, er det på den andre siden av E6
jordbruksarealer, mens det er skog av samme kvalitet som nevnt over på andre siden
av jernbanen.
h) Trafikkforhold: kjøreatkomst, veisystem, trafikkmengde, ulykkessituasjon, myke
trafikanter, kollektivtilbud
Avkjøring til deponiet er utredet av Vianova AS, Utredningen følger vedlagt i sin
helhet.
i) Barns interesser
Slik situasjonen er i dag, bor det ingen barn i skolepliktig/barnehage alder på
Nerøyen, og det er følgelig lite trafikk av barn i området.
Det er en busslomme på E6, ved avkjøringen til gårdstunet på Nerøyen. Trafikk til og
fra deponiet skal ikke innom denne busslommen.
j) Grunnforhold, stabilitetsforhold, ledninger i grunnen, rasfare
På skrednett.no er det i Bakkeberga, på vestsiden av jernbanen registrert
utløsningsområde for snøskred, mens det øst for jernbanen er registrert
utløpsområde.
NGU’s løsmassekart viser at grunnen ved Nærøyen består av en tykk elve-avsetning.
Samtidig ligger Nerøyen og store deler av Støren under marin grense (ca. kote
+175), og kan derfor potensielt ha linser av marin leire under elve-avsetningen.
Det foreligger derimot ikke kjente registreringer av kvikkleire ved Nærøyen, eller
andre steder på Støren og man kjenner heller ikke til at det har skjedd ras/skred på
grunn av dette.
Topografien ved Nærøyen deponi er flatt, hvilket reduserer faren for utglidninger som
kan ramme E6.
Basert på overnevnte, vurderes grunnforholdene å være stabile under en oppfylling.
I nærheten til deponiet, opptrer ustabile grunnforhold som ikke vil ha direkte
sammenheng med deponiet:
De bratte skråningene med løsmasser, vest av deponiområdet, utgjør fare for
jordskred ved store nedbørsmengder.
Oversikt over tidligere skredhendelser viser at det gikk løsmasseskred som rammet
jernbanen i 1981, 1983 og 1988.

k) Forurensning, støv, og støy
Hovedproblematikken vil være støv, støy og avrenning til Sokna. Det er inntatt en
fyldig beskrivelse av dette i Ros – Analysen.
Det er utelukkende rene masser som skal deponeres. Massene vil stort sett komme
fra arbeid i forbindelse med ny E6 samt utgraving/planering andre steder.
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Dokumentasjon på massenes opprinnelse sikres med egenerklæring fra tiltakshaver
ved opprinnelsessted og ved registrering ved ankomst deponiet.
Adgangsbom plasseres ved innkjørsel og hindrer uvedkomne adgang til deponiet.
Det vil bli sendt melding til fylkesmannen etter § 30-11 i forurensningsforskriften
Støv; Det vil alltid være knyttet støvproblematikk til deponering av masser.
På vindutsatte dager er deponering av masser forbundet med mye støvflukt. Det
foregår allerede deponering i området. Det er likevel en større risiko for støvflukt ved
utvidelsen, da området som tas i bruk til deponi er større. Støv kommer ikke bare fra
selve driften, men også i forbindelse med transport av massene kan støvflukt
påregnes.
Ved behov må avbøtende tiltak vurderes. Det vises her til ROS- analysen hvor dette
er behandlet.
Støy; Anleggsmaskiner støyer i bruk. Det skal ikke foregå knusing og liknende. Støy
fra deponiet kommer i tillegg til støy fra veien. Det er allerede etablert deponi i
planområdet, og aktiviteten er ikke planlagt å øke i særlig grad. Få naboer vil bli
berørt av støy.

9. Beskrivelse av planforslaget
Reguleringsgrensen følger av plankartet og det regulerte området er avsatt til
følgende formål:
Pbl § 12-5 nr 1

Bebyggelse og anlegg;
-

Deponi for rene masser (D1 og D2)
- Næringsbebyggelse (reguleringsplan Nerøien Fjelllager av 2005 gjelder)
- Lager (reguleringsplan Nerøien Fjelllager av 2005 gjelder)
Pbl § 12–5 nr 2 (S1)Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur; veg, annen veggrunngrøntareal
Pbl § 12 -5 nr 5 LNF- område
Pbl § 12 - 6

Hensynssoner; frisiktsoner, Sikkerhetssone jernbane

Bakgrunn for reguleringsplanen er å sikre:
Volum for permanent plassering av overskuddsmasser fra bygge- og
anleggsbransjen i regionen.
Tilbakeføring av området til LNF-formål og næringsformål.
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a) Bebyggelse og anlegg. Industri og lager
Det vises her til reguleringsplan for Nerøien Fjellager av 2005 - denne skal for
disse formål fortsatt gjelde fullt ut.

b) Bebyggelse og anlegg. Deponi (D1 og D2)
Det er innenfor dette reguleringsformålet at deponering av masser vi foregå.
Nedenfor er det redegjort nærmere for valgte deponiløsning.
c) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Kjøreveg/ driftsvei i deponiet, samt areal avsatt til avkjørsel fra E6 til deponiet.
d) Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNF)
Det er etablert et belte med LNF for å sikre god overgang til eksisterende
arealbruk. Beltet vil fungere som en buffer. Det er tillatt med mellomlagring av
matjord og humusholdig masse i dette området.
e) Hensynssoner
Frisikt; Ved avkjørsel fra E6 er det lagt inn frisiktsoner som hensynssone. I
soner for frisikt skal det ikke være vegetasjon eller andre hindringer som er
høyere enn 0,5 meter over tilstøtende vegbane.
Bygge Byggeforbud rundt vei, bane og flyplass; Det er ikke tillatt med drift eller
annen aktivitet i en sone på 30 meter fra spormidten

9.1 Deponiløsning - Driftsplan
Deponiet kommer til å bestå av overskuddsmasser fra bygge- og anleggsbransjen i
området, og det er forventet at mye masser tilføres deponiet i forbindelse med ny E6.
Det er beregnet at massedeponiet kan ta ca. 300 000 m3 med masse.
Det er utarbeidet en driftsplan for deponiet. Denne følger vedlagt og må anses som
en del av denne planbeskrivelsen.
Oppfyllingsplanen er tilpasset hensynssonene og avrenning til Sokna.
Etter at deponiet er ferdig oppfylt, skal området ryddes og tilbakeføres dels til LNFformål og dels til Næringsformål som angitt i overordnet plan. Avslutningsplanen er
også tatt inn i nevnte driftsplan.
Inntil grunneier kommer i kontakt med noen som ønsker å etablere
næringsvirksomhet på eiendommen er tanken at området i sin helhet benyttes til
landbruk.
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9.2
Rene masser
Det skal bare deponeres rene masser. Det vil si at massene skal tilfredsstille
tilstandsklasse 1 (normverdiene) angitt i Klif-veileder TA-2553/2009; tilstandsklasser
for forurenset grunn.
For å sikre at det er rene masser som deponeres vil det etableres en mottakskontroll.
Massenes mengde, opprinnelsessted og renhet skal dokumenteres.

9.3
Deponeringsplan
Formålet med deponeringsplanen er å tilrettelegge for landbruk og etter hvert noe
næring etter endt deponering.
I det følgende tas det inn enkelte utdrag fra deponiet driftsplan. Driftsplanen følger
vedlagt og det vises til denne i sin helhet.

Ny avkjøring, dagens fylling og dreneringsgrøfter.
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Det øverste sjiktet av dyrkamarka graves opp og rankes i hauger plassert helt sør og
nord på området, som vist i vedlagt kart. Et viktig hensyn er å plassere jorda på tørre
steder med lite avrenning, slik at jordas næringsstoffer ikke vaskes ut.
Tilkjørte masser tippes fra lastebil inn på området, hvorpå bulldoser doserer massene
ut i 1m tykke lag. Mellom utlegging av hvert 1m lag, må massene gis tid til
egensetning, ca. 1 mnd. Før nytt lag legges oppå.
Utlegging starter ved eksiterende fylling i nordøst og fortsetter vestover inn på
området. Det at fyllingen startet i lavereliggende terreng er gunstig for
lokalstabiliteten i grunnen.
Ytterkantene av fyllingen, blant annet langs E6, anlegges med en skråningsfot på 20°
helning som vist i tegning under:
Den nye terrengoverflaten etter ferdig fylling er planlagt med stigning på 1:15 fra øst
mot vest, som vist i vedlagte kart og tverrsnitt. På det meste vil dette utgjøre en
fyllingshøyde på 8m over dagens terreng.
Volumet mellom dagens terreng og fremtidig terreng etter fylling, slik beskrevet
ovenfor, er beregnet ut fra 3D modell. Resultatet, inndelt etter eiendom, og med
bidrag fra setninger i massene og terreng, vises i tabell under:

10. ROS-tema eksisterende situasjon
Det er utarbeidet en Ros – analyse. Denne følger vedlagt og det vises til den i sin
helhet.
Her inntas bare konklusjonen fra denne analysen
For de fleste tema som er behandlet i denne analysen regnes risiko som
akseptabel. Det er likevel tatt inn noen avbøtende tiltak for å sikre at risikoen er
akseptabel for tema som avrenning til og forurensing av vassdrag; mottakskontroll og
sedimentasjonsbasseng. I tillegg er det lagt inn en forutsetning om at høyspentlinjen
må flyttes eller legges i jord før deponering i nærheten av traseen. Når det gjelder
jordbruk er det svært viktig å ta vare på toppsjiktet av eksisterende dyrket mark.
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11. Konsekvensutredning
Større deponier for masse på land og i sjø kommer er regulert av KU forskriftens
vedlegg II §11 k. Tiltaket må da vurderes etter vedlegg III. Vår vurdering er at planen
ikke vil få vesentlige virkning etter vedleggets 3.ledd. KU anses derfor ikke som
nødvendig.
I oppstartsmøte med kommunen ble denne tolkningen av regelverket også lagt til
grunn og konsekvensutredning er derfor ikke gjennomført.

12. Avsluttende kommentar
Plankart og planbestemmelser er juridisk bindende dokumenter. Disse følger vedlagt.

13. Vedlegg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Plankart
Planbestemmelser
Sjekkliste for Ros – analyse
Ros – Analyse
Trafikk utredning, fra Via Nova AS
Landbruksfaglig vurdering

Saksframlegg

Arkivnr. 147/2

Saksnr. 2017/2039-2

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
104/17
28.08.2017
Saksbehandler: Ola Hage

Klagebehandling - avslått søknad om tillatelse til tiltak for tilbygg til anneks

Dokumenter i saken:
1 I Klage på vedtak - avslått søknad på tillatelse til Jorid Flatås Ulvund og Harald Ulvund
tiltak for tilbygg til anneks - gbnr 147/2
2 S Klagebehandling - avslått søknad om tillatelse
til tiltak for tilbygg til anneks
Vedlegg
1 Byggesaksbehandling - Avslått søknad om tillatelse til tiltak for tilbygg til anneks - gbnr
147/2
Tiltakshavere: Jorid Flatås og Harald Ulvund
2 Klage på vedtak - avslått søknad på tillatelse til tiltak for tilbygg til anneks - gbnr 147/2
3 Særutskrift - Søknad om dispensasjon fra arealplan - omregulering fra anneks til fritidsbolig
- gbnr 147/2 - 7288 Soknedal - søker Jorid Flatås-Ulvund
4 Gbnr 147/2 - Forhåndsvarsel om pålegg om retting
5 Svarbrev - Forhåndsvarsel om pålegg om retting - uttalelse etter møte 12.05
6 Tegninger

Ingress
Behandling av klage på vedtak om avslag på søknad om tillatelse til tiltak for tilbygg til anneks.
Saksopplysninger
Bakgrunn
Harald Ulvund og Jorid Flatås Ulvund, heretter kalt klager, klager i brev datert 14.06.2017 på
delegert vedtak 462/17 fattet 06.06.2017. Vedtaket omhandlet avslag på søknad om tillatelse til
tiltak for tilbygg til anneks. Klagen begrunnes med flere forhold som gjengis under. Klagen
fremmes for å omgjøre vedtaket slik at omsøkt tilbygg kan godkjennes.
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Klager er søker i byggesaken og er dermed part i saken.
Vedtaket om avslag ble fattet 06.06.2017 og klagen er mottatt 19.06.2017. Klagen er dermed
framsatt rettidig.
Historikk:
 31.03.2015

Jorid Flatås Ulvund søker om dispensasjon etter pbl kap 19 for å få
omregulert angjeldende bygning til fritidsbolig. Saken behandles som
utvalgssak 56/15 i møte den 22.06.2015. Følgende vedtak blir fattet:
Midtre Gauldal kommune avslår søknad om dispensasjon for bruksendring
av stabbur til fritidsbolig som omsøkt. Vedtaket fattes i medhold av planog bygningslovens § 19-2.
Vedtaket begrunnes med at kommuneplanens arealdel blir satt vesentlig til
side. Dette ved at det oppstår ulik arealbruk på et svært begrenset område.
(sak 2015/1062)

 26.05.2015
 18.06.2015
 15.07.2015
 10.03.2017
etter
 25.03.2017
 05.05.2017

 06.06.2017
 19.06.2017
og

Harald Ulvund søker om tilbygg til anneks til bolig.
Midtre Gauldal kommune sender tilbakemelding på mangler ved
byggesøknaden
Heimtun byggteknikk fremsender revidert byggesøknad
Midtre Gauldal kommune sender forhåndsvarsel om pålegg om retting
pbl kap 32. Dette på bakgrunn av at byggearbeider er igangsatt uten
tillatelse.
Forhåndsvarselet blir besvart hhv 25.03.2017 og 25.05.2017 av Ulvund.
Videre besvarer Ola Gunnar Heimtun på samme varsel den 04.05.2017.
Det avholdes møte mellom partene i byggesaken og Midtre Gauldal
kommune. Dette for å klargjøre status i saken og bygningsmyndighetens
vurdering og krav. Søker blir her gjort klar over at Rådmannen vurderer at
byggesaken er betinget av en planavklaring som minimum må fremmes
som en dispensasjon etter pbl kap 19. Det blir satt frist overfor søker til å
utbedre feil/mangler ved søknaden.
Midtre Gauldal kommune realitetsbehandler byggesøknaden og fatter
vedtaket som påklages i denne klagesaken (delegert vedtak 462/17).
Byggesaksvedtaket (delegert vedtak 462/17) påklages av Harald Ulvund
Jorid Flatås Ulvund.

Delegert vedtak 462/17 har følgende ordlyd:
Midtre Gauldal kommune avslår søknad om tillatelse til tiltak for tilbygg til stabbur på
eiendommen gbnr 147/2 som omsøkt. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 1-6
og Midtre Gauldal kommunes delegasjonsreglement.
Vedtaket begrunnes med at tiltaket er i strid med bestemmelser i kommuneplan og at tilbygget
har en annen bruk en eksisterende bygning.
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Klagens innhold
Klagen som er framsatt gjelder i hovedsak forståelse av aktuelt regelverk og kommunens planer.
Punktene som klagen baserer seg på kan oppsummeres slik:
 Hvilken bygningstype har eksisterende bygning som skal tilbygges?
 Anvendelsen av kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser
 Vil tiltaket som omsøkes medføre at det oppstår en ny selvstendig boenhet?
 Rettsvirkning av oversittelse av frist for byggesaksbehandling
Klagen er vedlagt i sin helhet.
Vurdering
Klager viser til at Rådmannen har feil oppfattelse av hvilken bygningstype den eksisterende
bygningen som skal tilbygges har. Av eldre flyfoto fremgår det at bygningen er oppført i
perioden mellom 1956 og 1961. Bygningen ble dermed oppført før bygningsloven av 1965 og
var dermed ikke søknadspliktig ved etablering. Som en følge av dette eksisterer det heller ikke
byggesaksdokumenter i kommunens byggesaksarkiv som definerer hvilken bygningstype
bygning har. På bakgrunn av opplysninger framsatt av klager i tilknyttet dispensasjonssak der
bygning omtales som «stabburet» og perioden bygningen er oppført i har Rådmannen lagt til
grunn av bygningen er en landbruksbygning.
Klager viser videre til bygningens status i Bygningsregisteret og Statens kartverk. Rådmannen
oppfatter dette som en henvisning til Matrikkelen. I og med at bygningen er gammel og oppført
før søknadsplikten ble innført er bygningen registrert i forbindelse med massivregistrering ved
etablering av digitale register. Denne registreringen ble gjennomført av Kartverket. Det faktum
at bygningen er registrert i Matrikkelen som «garasje/uthus/anneks til bolig» gir ingen
automatisk rettighet til å benytte bygningen til annen bruk enn den opprinnelige. Det kan heller
ikke kreves hevd iht matrikkelregistrert bygningstype selv om dette har vært anført i GAB og
Matrikkelen over tid.
Planstatus og anvendelsen av planen er også gjenstand for tolkning i klagen. I det påklagende
vedtaket henvises det til at det er krav om reguleringsplan når det oppstår en gruppebebyggelse
på tre eller flere boliger/ervervsbygg. Det er riktig som klager påpeker at bestemmelsen i planen
viser til gruppebebyggelsesplan. Dette er ikke en terminologi som fantes i gammel lov og heller
ikke gjeldende plan- og bygningslov. Rådmannen vurderer planbestemmelsen slik at det kreves
reguleringsplan, detaljregulering eller områderegulering, når det oppstår en gruppebebyggelse.
Videre vurderer Rådmannen at det omsøkte tiltaket medfører at det oppstår en ny boenhet og
dette medfører krav om reguleringsplan.
Videre er klager også uenig i at det oppstår en ny boenhet som følge av det omsøkte tiltaket.
SAK 10 § 2-2 gjengir tre vilkår som alle må være oppfylt for at det inntrer søknadsplikt ved
oppdeling av boenhet. Dette er:
 har alle hovedfunksjoner for bolig, slik som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett,
 har egen inngang og
 er fysisk atskilt fra øvrige enheter.
Rådmannen er ikke kjent med at det foreligger regelverk som skiller anneks fra
bolig/fritidsbolig, men vurderer at de samme vilkårene må legges til grunn. Jmf tegninger som er
vedlagt byggesøknaden, datert 20.05.2015 (vedlagt), innehar omsøkt tiltak alle hovedfunksjoner.
Rådmannen vurderer på bakgrunn av dette at det oppstår en ny boenhet. Bestemmelsen om
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gruppebebyggelse får dermed full effekt ved at tiltaket blir den sjette boligen på et begrenset
område.
Klagen viser også til kommunens tidligere behandling av bestemmelsen om krav om plan ved
gruppebebyggelse i LNF-soner. Det vises her til at det ikke er krevd plan ved tilbygg. Dette kan
nok medføre riktighet, men dette vil i så fall kun gjelde tilbygg som ikke medfører nye
boenheter. Reguleringsplan kreves i alle tilfeller det oppstår tre eller flere enheter i slike soner.
Rådmannen kan derimot ikke nekte eventuelle søkere å søke dispensasjon fra bestemmelsen.
Dette er en lovfestet rett alle har for å få prøvd saker som er i strid med gjeldende arealplan med
bestemmelser. Denne muligheten har også klager benyttet seg av i tidligere dispensasjonssak.
Til sist i klagen vises det til at klager har intensjoner om å etablere egen boenhet. Om dette
medfører ytterligere tilbygg til den aktuelle bygningen fremgår ikke. Som tidligere beskrevet
utløser flere boenheter krav om reguleringsplan. Tidligere i klagen beskrives det at det ikke
oppstår flere boenheter. Klagen er dermed selvmotsigende på dette punktet.
Rådmannen har i det påklagede vedtaket gjort rede for anvendelsen av tidsfrister i byggesaken,
og rettsvirkning ved oversittelse av disse. Rådmannen vurderer at klagen endrer Rådmannens
opprinnelige vurdering.
Konklusjon
Klagen avslås på bakgrunn av at tiltaket er i strid med kommuneplanens arealdel. Delegert
vedtak 462/17 av 06.06.2017 opprettholdes.

Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår klagen slik den er framsatt av Jorid Flatås Ulvund og Harald
Ulvund i brev datert 14.06.2017. Avslaget begrunnes med at det omsøkte tiltaket er i strid med
kommuneplanens arealdel.
Midtre Gauldal kommune opprettholder sitt delegerte vedtak 462/17 av 06.06.2017.
Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 1-9.
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Harald Ulvund
Naustbukta 17
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Delegert vedtak
Delegerte saker - Næring, plan og miljø - nr. 462/17
Deres ref:

Vår ref

Dato

2015/1906-4

06.06.2017

Byggesaksbehandling - Avslått søknad om tillatelse til tiltak for tilbygg til
anneks - gbnr 147/2
Tiltakshavere: Jorid Flatås og Harald Ulvund
Vi viser til søknad om tillatelse til tiltak i ett trinn, i henhold til plan- og bygningslovens § 20-3,
mottatt 26.05.2015 og revidert 15.07.2015.
Saksdokumenter
Søknad om tillatelse i ett trinn datert 26.05.2015 og revidert 15.07.2015
Følgemail datert 15.06.2015
Opplysninger om tiltakets ytre rammer
Opplysninger gitt i nabovarsel
Kvittering for nabovarsel
Gjennomføringsplan
Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig
Situasjonskart uten målestokk og datering
Plan- og fasadetegninger i målestokk 1:50, datert 20.05.2015 og revidert 21.06.2015
Følgemail datert 15.07.2015
Saksopplysninger:
Saken gjelder
Harald Ulvund søker som selvbygger om tilbygg til bygning med bygningskode 161 (hytter,
sommerhus ol. fritidsbygg). Eksisterende bygning har i følge tegninger BYA 45 m² og omsøkt
tilbygg har BYA 70 m². Tilbygget har i følge søknaden et bruksareal på 68 m². Tilbygget bygges
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

i én etasje, og har mønehøyde på 2,9 m og gesimshøyde på 2,0 meter fra topp bunnsville. Møneog gesimshøyde fra ferdig planert terreng fremgår ikke av byggetegningene.
Planstatus
Det omsøkte tiltaket omfattes av kommuneplanens arealdel og LNF sone 3I. LNF-sone 3 er
definert slik; landbruks-, natur- og friluftsområder med forbud mot spredt fritidsbebyggelse, men
der det kan tillates spredt bolig- og ervervsbebyggelse. Innenfor sonen kan det i løpet av
planperioden etableres inntil fem boliger. Pt er én av disse realisert.
Videre fremgår det av kommuneplanen at det er krav om reguleringsplan når det oppstår en
gruppebebyggelse på tre eller flere boliger/ervervsbygg.
Tiltaket er omsøkt som dispensasjon etter pbl kap 19 for omdisponering av bygning til
fritidsbolig. Følgende vedtak ble fattet i saken;
Midtre Gauldal kommune avslår søknad om dispensasjon for bruksendring av stabbur til
fritidsbolig som omsøkt. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2.
Vedtaket begrunnes med at kommuneplanens arealdel blir satt vesentlig til side. Dette ved
at det oppstår ulik arealbruk på et svært begrenset område.
Bygningsstatus
Bygningen det søkes tilbygg til er per i dag registrert i Matrikkelen som; garasje/uthus/anneks til
bolig. Av flyfoto fremgår det at bygningen er oppført i perioden mellom 1956 og 1961. Av
søknad om dispensasjon, som er tilknyttet saken, fremgår det at bygningen er et gammelt stabbur
oppført for ca 60 år siden.
Av kommunens byggesaksarkiv fremgår det ingen søknad og/eller vedtak om bruksendring av
bygningen.
Ulovlighetsoppfølging
Midtre Gauldal kommune er kjent med at tiltaket er realisert uten at det foreligger vedtak om
igangsettingstillatelse. Tiltakshaver har mottatt forhåndsvarsel om mulig pålegg om retting på
bakgrunn av dette. Utfallet av ulovlighetssaken beror på utfallet i denne byggesaksbehandlingen.
Det ble avholdt møte med tiltakshaver og konsulent den 05.05.17 på bakgrunn av
forhåndsvarselet. Rådmannen gjorde her rede for hva som manglet i byggesøknaden.
Tiltakshaver satte frist til 29.05.17 for komplettering av søknaden. Midtre Gauldal kommune har
ikke mottatt kompletterende dokumenter etter møtet den 05.05.17.
Tidsfrist for behandling av byggesaken
Denne saken behandles etter at tidsfristen for byggesaken har gått ut. I den forbindelse er pbl §
21-7 relevant. Paragrafen regulerer rettsvirkning ved fristoverskridelse. Pbl § 21-7, første, andre
og fjerde ledd følger under;
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Søknad om tillatelse etter § 20-2 skal avgjøres av kommunene innen 12 uker etter at
fullstendig søknad foreligger, med mindre annet følger av andre eller tredje ledd. Ved
overskridelse av fristen skal kommunen tilbakebetale byggesaksgebyret etter nærmere
bestemmelser i forskrift, jf. § 21-8 tredje ledd.

Søknad om tillatelse til tiltak som omfattes av § 20-3 der tiltaket er i samsvar med
bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, der det ikke foreligger merknader fra
naboer eller gjenboere, og ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen
myndighet ikke er nødvendig, skal avgjøres av kommunen innen 3 uker. Dersom
kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp, regnes tillatelse som gitt.
Søknad om tillatelse til tiltak etter § 20-2 som krever dispensasjon fra plan eller
planbestemmelser, skal avgjøres av kommunen innen 12 uker. Fristen løper ikke i den
tiden søknaden ligger til uttalelse hos regionale og statlige myndigheter, jf. § 19-1.
Nabovarsel
Naboer er lovlig varslet. Det foreligger ikke merknader til saken. På bakgrunn av at saken har
vært henlagt uten realitetsbehandling er nabovarselet over ett år gammelt.
Erklæring om ansvarsrett
Det søkes om personlig ansvarsrett som selvbygger for tiltaket.

Vurderinger:
Selvbygger
For alle ansvarsområder og funksjoner søkes det om personlig ansvarsrett. Rådmannen
vurderer tiltaket til å omfattes av tiltaksklasse 1 og at personlig ansvarsrett som selvbygger kan
gis i dette tilfelle jfr. SAK 10 § 6-8.
Nabovarsel
Nabovarsel har en varighet på ett år. Rådmannen vurderer at grunnen til at nabovarselet er utgått
på dato ligger til bygningsmyndigheten og at det ikke er endringer i naboforholdene. Nytt
nabovarsel vurderes derfor som unødvendig.
Eksisterende bygning
Bygningen det søkes tilbygg til er i Matrikkelen registrert som garasje/uthus/anneks til bolig. I
følge tiltakshaver er bygningen oppført som et stabbur. Stabbur er ingen betegnelse eller
bygningstype som benyttes i plan- og bygningsloven, men vurderes å være en bygning tilknyttet
landbruket. Denne vurderingen styrkes av at bygningen er oppført på en landbrukseiendom.
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Bygningen benyttes i dag til varig opphold, men det er aldri søkt om bruksendring som tillater
denne endrede bruken. Bygningen er dermed også feilregistrert i Matrikkelen.
Rådmannen vurderer at bygningen må defineres som annen landbruksbygning. Dette på
bakgrunn av tiltakshavers opplysninger.
Nytt tiltak
Rådmannen vurderer at eksisterende bygning og omsøkt tilbygg medfører at den samlede
bygningen fremstår som en selvstendig boenhet. Dette ved at bygningen vil inneha alle
funksjoner og kan benyttes selvstendig. Bygningen vil dermed ikke inneha en karakter som
samsvarer med anneksbegrepet.
Plan
Tiltaket omsøkes som et tilbygg til anneks til bolig. Det angjeldende arealet tiltaket skal oppføres
på tillater spredt boligbebyggelse. Rådmannen vurderer at tiltaket medfører at det oppstår en
gruppebebyggelse på i alt seks boliger og én fritidsbolig. Dette medfører krav om reguleringsplan
i følge kommuneplanens arealdel.
Tiltaket vurderes dermed å være i strid med gjeldende plan.
Tidsfrister med særskilt virkning
Det fremstår for Rådmannen uklart hvorfor søknaden ikke er behandlet tidligere, og innenfor de
lovregulerte tidsfristene. Trolig skyldes dette at byggesøknaden har blitt lagt til side i forbindelse
med avslag på dispensasjon.
Som det fremgår av punktet over vurderer Rådmannen at tiltaket krever planavklaring.
Byggesøknaden er ikke vedlagt søknad om dispensasjon og pbl § 21-7, fjerde ledd kommer
dermed ikke til anvendelse. Videre er tiltaket ikke i samsvar med bestemmelser gitt i medhold av
pbl ved at det kreves planavklaring. Dette medfører at heller ikke pbl § 21-7 andre ledd kommer
til anvendelse. Kommunens tidsfrist i byggesaken er dermed 12 uker jmf pbl § 21-7, første ledd.
12 ukers fristen begynner å løpe fra og med kommunen har mottatt fullstendig søknad. På
bakgrunn av at Rådmannen har vurdert at tiltaket krever planavklaring, og at slik søknad ikke er
vedlagt byggesøknaden, får ikke tidsfristen anvendelse. Dette ved at søknaden vurderes å ikke
være fullstendig.
Forholdene vedrørende kravet til søknad om dispensasjon ble gjort klart på møte som ble avholdt
05.05.2017. Rådmannen vurderer at det har vært mangelfull kommunikasjon om feil ved
søknaden fra kommunens side da denne ble levert. Tiltakshaver har allikevel hatt mulighet til å
lukke manglende mellom møte 05.05.2017 og 29.05.2017. På bakgrunn av at Rådmannen ikke
har gitt tilbakemelding i saken innenfor lovregulerte tidsfrister vil det ikke bli skrevet ut
byggesaksgebyr i saken.
Vedtak:
Midtre Gauldal kommune avslår søknad om tillatelse til tiltak for tilbygg til stabbur på
eiendommen gbnr 147/2 som omsøkt. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 16 og Midtre Gauldal kommunes delegasjonsreglement.
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Vedtaket begrunnes med at tiltaket er i strid med bestemmelser i kommuneplan og at tilbygget
har en annen bruk en eksisterende bygning.
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.
En part har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter jfr Forvaltningslovens § 18, for så
vidt ikke annet følger av reglene i §§ 18 til 19.

Med hilsen
Hubertina Doeven
Enhetsleder Næring, plan og
forvaltning

Ola Hage
Rådgiver

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

Kopi til:
Jorid Eldbjørg Flatås-Ulvund Naustbukta 17
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Det informeres om følgende:
Vi gjør oppmerksom på at alle meddelelser i byggesaker sendes til ansvarlig søker. De er som
søker ansvarlig for at all informasjon om saken i nødvendig grad blir videresendt til tiltakshaver
og andre berørte parter.
Denne behandlingen innebærer ingen avgjørelse av privatrettslige forhold.
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Saksframlegg

Arkivnr. 142

Saksnr. 2015/1062-6

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
56/15

Møtedato
22.06.201
5
Saksbehandler: Ola Hage

Søknad om dispensasjon fra arealplan - omregulering fra anneks til
fritidsbolig - gbnr 147/2 - 7288 Soknedal - søker Jorid Flatås-Ulvund

Dokumenter i saken:
1 I
Søknad om dispensasjon fra arealplan omregulering fra anneks til fritidsbolig - gbnr
147/2 - 7288 Soknedal - søker Jorid FlatåsUlvund
2 U Midlertidig svarbrev: Søknad om dispensasjon
fra arealplan - omregulering fra anneks til
fritidsbolig - gbnr 147/2 - 7288 Soknedal - søker
Jorid Flatås-Ulvund
3 U Høringsbrev: Søknad om dispensasjon fra
arealplan - omregulering fra anneks til
fritidsbolig - gbnr 147/2 - 7288 Soknedal - søker
Jorid Flatås-Ulvund
4 I
Opplysninger gitt i -/ kvittering for nabovarsel gbnr 147/2
5 N Søknad om dispensasjon fra arealplan omregulering fra anneks til fritidsbolig - gbnr
147/2 - 7288 Soknedal - søker Jorid FlatåsUlvund
6 S Søknad om dispensasjon fra arealplan omregulering fra anneks til fritidsbolig - gbnr
147/2 - 7288 Soknedal - søker Jorid FlatåsUlvund
7 N Søknad om dispensasjon fra arealplan omregulering fra anneks til fritidsbolig - gbnr
147/2 - 7288 Soknedal - søker Jorid FlatåsUlvund
8 I
Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens
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Jorid Flatås-Ulvund

Jorid Flatås Ulvund

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag m.fl.

Jorid Flatås-Ulvund
Stein Roar Strand m.fl.

Håvard Kvernmo

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Vedlegg
1
2
3
4

Søknad om dispensasjon fra arealplan - omregulering fra anneks til fritidsbolig - gbnr 147/2
- 7288 Soknedal - søker Jorid Flatås-Ulvund
Vedtekter som gjelder for "Stabburet"
Søknad om dispensasjon fra arealplan - omregulering fra anneks til fritidsbolig - gbnr 147/2
- 7288 Soknedal - søker Jorid Flatås-Ulvund
Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - omregulering av anneks til
fritidsbolig - Midtre Gauldal 147/2
arealdel - omregulering av anneks til fritidsbolig
- Midtre Gauldal 147/2

Viser til søknad om dispensasjon mottatt 24.04.2015
Bakgrunn:
Jorid Flatås-Ulvund søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruksendring av et
stabbur på eiendommen gnr: 147 bnr: 2, fra boligformål (iht matrikkelen) til fritidsformål.
Bruksendringen er del av et rettsforlik, hvor det er opprettet en privatrettslig avtale mellom
grunneierne av 147/2 og Ulvund, som går ut på at Ulvund skal ha bruksrett på stabburet. Jfr.
eget vedlegg og søknad. Ulvund opplyser om at stabburet er blitt brukt som fritidsbolig av henne
og ektemannen i 20 år. Dette ønsker hun å fortsette med i tillegg til å åpne for muligheten til å
utvide bygningsmassen.
Beliggenhet
Eiendommen ligger like ved avkjørsel til Ramstadsjøen i Hauka.

Figur 1: Viser utdrag fra kommuneplanens arealdel for Midtre Gauldal kommune. Rød pil markerer tomtens
plassering.

Planavklaring
Området er ikke del av en detaljregulering eller områderegulering. Kommuneplanens arealdel
vil dermed være gjeldende for området.
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-sone 3I.
LNF-sone 3I åpner for at det kan etableres spredt bolig- og ervervsbebyggelse, men ikke
fritidsbebyggelse. Det tillates inntil 5 nye boliger i løpet av planperioden 2010-2022, men det er
ikke fradelt til boligbebyggelse tidligere i planperioden. Det er imidlertid søkt om fradeling av
èn boligtomt i nyere tid – jfr. eget saksnummer 15/775. Denne tomten er dispensert fra kravet
om reguleringsplan, men fradelingssaken er ikke sluttført.
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Bestemmelsen for LNF-sone 3I lyder som følger:
«Innenfor disse områdene kan det tillates spredt bolig- og ervervsbebyggelse. For utbygging
som innebærer at det oppstår en gruppebebyggelsesplan på 3 eller flere boliger/ervervsbygg
kreves bebyggelsesplan før tillatelse kan gis. Ny bebyggelse skal ikke lokaliseres nærmere
registrert kulturminne enn 100 m, nærmere verna vassdrag enn 100 m og ikke på
jordbruksareal klassifisert som fulldyrka jord (jfr, revidert gårdskart per feb. 09). På
følgende kriterier skal det foretas en samlet vurdering med utgangspunkt i at bebyggelse ikke
bør lokaliseres i viktige eller svært viktige skogarealer (jfr. temakart klassifisering av skog
juni 08), i viktige kulturlandskap (jfr. temakart mars 07), i prioriterte beiteområder (jfr.
beitebruksplankart des. 02), i prioriterte naturtypeområder (jfr. naturtypekart mars 09) eller
i viktige viltområder (jfr. viltkart mai 08).
Eventuelle hensynsoner/ temakart

Tiltaket er kontrollert opp mot NVEs skredatlas, kommunens kartinnsyn, miljødirektoratets
naturbase, samt skog- og landskaps gårdskart.
 Faremomenter: Ingen registreringer av vesentlig betydning.
 Natur og miljø: Ingen registreringer av vesentlig betydning.
 Jordvern/ landbruksinteresser: Bygget står på et område avmerket som jorddekt fastmark
– i grensen av et fulldyrka areal på til sammen 30,6 daa.
 Kulturminner: Ingen registreringer av vesentlig betydning.
Dagens situasjon/ beskrivelse av tiltaket:
147/2 utgjør til sammen 8 teiger. Den aktuelle teigen består av til sammen 12 bygg.
Bygningsmassen på teigen utgjør i hovedsak 2 «tun». Stabburet ligger i «tun 1» som til sammen
utgjør 3 bygg, sentralt i teigen. Dette omfatter det omsøkte stabburet, en enebolig og en
garasje/uthus. Bygningsmassen regnes oppført før 1965 – jfr. flyfoto over området. Søker ber
også om å få sette opp et tilbygg slik Rådmannen oppfatter søknaden, men det foreligger ikke
nærmere beskrivelse av dette tiltaket.

Figur 2: Omsøkt bygning er avmerket med «anneks»

Tun 2 ligger i søndre del av teigen og består av i alt 4 bygg. Dette omfatter 3
garasjer/uthus/anneks til boligformål, samt et anneks til fritidsformål. Fritidsbygget er etablert i
nyere tid – jfr. sak 99/01602, men øvrig bygningsmasse er etablert før 1965 – jfr. flyfoto over
området.
Eiendommen er i sin helhet en landbrukseiendom.
Området for øvrig består av landbruksbebyggelse og spredt boligbebyggelse. Det er også
etablert to andre fritidsboliger i området, i tillegg til den på 147/2.
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Søkers begrunnelse for tiltaket
I henhold til PBL § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker
har oppgitt følgende begrunnelse:
«(…) For å få tillatelse til å oppføre et tilbygg, ber jeg om at det blir omregulert til fritidsbolig
(…) De siste 20 år har jeg om min familie benyttet det som hytte. Ettersom familien vokser med
flere generasjoner, ønsker vi et tilbygg. Planen er også å tilbringe mere tid her når min mann
og jeg blir pensjonister».
Søkers begrunnelse er vedlagt i sin helhet.
Høring/nabovarsel
Tiltaket er nabovarslet.
Tiltaket ble sendt på høring med frist for uttalelse den 29.05.2015. Følgende merknader er
kommet innen fristen:
Lokal landbruksmyndighet i brev datert 18.05.2015
Bemerker at bruksendringen ikke er til vesentlig ulempe for landbruksinteressene i området.
Videre bemerkes at ett eventuelt tilbygg bør etableres slik at dyrkamark ikke blir berørt.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommune i brev datert 18.05.2015
Fylkesmannens avdeling for landbruk og bygdeutvikling har ingen merknader.
Fylkesmannens miljøvernavdeling påpeker at (…) kommuneplan er et resultat av en prosess
hvor kommunen, innbyggerne og regionale og statlige etater har kommer til enighet om omfang
og lokalisering av utbyggingsområder. Kommuneplanen er en kontrakt mellom kommunen og
regionale myndigheter om arealbruken. Fylkesmannen forholder seg til denne kontrakten og
forventer at også kommunen er lojal mot den overordnede og omforente planen(…) Videre
bemerkes at en dispensasjon i dette tilfelle vil undergrave gjeldende planer og kommunens
utbyggingsstrategi.
Fylkeskommunen har ingen merknader.
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.
Personlige og økonomiske forhold vil ikke vektlegges ved vurdering av dispensasjonen
Infrastruktur: veg, vann og avløp, tilgjengelighet til offentlig tjenesteyting
Dispensasjonssøknaden tar utgangspunkt i at det skal legges inn vann i det omsøkte tiltaket.
Dette er sikret gjennom privatrettslig rettsforlik. Eventuelt positivt vedtak forutsetter at
utslippstillatelse godkjennes.
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Adkomst til den omsøkte bygningen er sikret gjennom rettsforlik. Utvidet bruk av avkjørsel må
omsøkes vegmyndigheten særskilt. Slik godkjenning er ikke fremsendt i saken. Eventuelt
positivt vedtak forutsetter at slik godkjenning innhentes.
Vurdering
Rådmannen mener på generelt grunnlag at det er uheldig å dispensere fra kommuneplanens
arealdel. Kommuneplanens arealdel er et juridisk bindende dokument som har vært gjennom en
omfattende beslutningsprosess, for å ivareta hensyn og forhold i et område på en mest mulig
helhetlig måte. Dette gjelder både for dagens og den fremtidige situasjonen i et område. Å tillate
dispensasjon fra gjeldende plan vil også på sikt kunne svekke arealdelen som styringsverktøy.
Det legges opp til en blanding av tre ulike formål på et lite areal i dette tilfelle. Rådmannen er av
den oppfatning at områder bør utvikles på en enhetlig måte. I tillegg legger overordnet plan kun
opp til at det skal utvikles til bolig- og ervervsbebyggelse i området, men ikke fritidsbebyggelse.
Samtidig er det åpnet for fritidsbebyggelse rundt selve Ramstadsjøen, som ligger like i nærheten
av den aktuelle teigen – jfr. reguleringsplan for Ramstadsjøen 2005 og Slettet hyttefelt 2014.
Søknaden om dispensasjon er begrunnet med personlige forhold og privatrettslig rettsforlik.
Denne argumentasjonen kan ikke legges til grunn for en dispensasjon. Rettsforlik er ikke
bindende for planmyndigheten og angår ikke den offentlige forvaltningens virke. Rettsforliket
på sin side viser at de privatrettslige forholdene rundt adkomst, vann og avløp er sikret.
Stabburet som er benyttet til fritidsformål og som nå søkes bruksendret til dette formålet ligger
på en landbrukseiendom. Endret bruk av areal er å betrakte som et tiltak etter plan- og
bygningslovens § 1-6. En dispensasjon i dette tilfelle vil medføre at det oppstår en bygning
nyttet til fritidsformål på selve landbrukseiendommen. I tillegg ønsker søker å utvikle
bygningsmassen, uten at det etableres en egen tomt for denne bruken. Rådmannen vurderer dette
til å være uheldig ved at det oppstår blanding av forskjellig bygninger til forskjellig bruk på
samme eiendom.
En eventuell dispensasjon vil i dette tilfelle legge til rette for etablering av fritidsbebyggelse
med høy standard. I følge kommuneplanens samfunnsdel skal slike hytter etableres i
«sentrumsnære» områder. Etter Rådmannens vurdering kan ikke det omsøkte området vurderes
som sentrumsnært. Tiltaket vil dermed ikke bare være i strid med kommuneplanens arealdel,
men også samfunnsdelen.
Rådmannen er også kritisk til at det legges til rette for flere fritidsbygg i et område med innlagt
vann og kloakk uten at dette samordnes. Hytter med høy standard bør plasseres i felt slik at
felles utslippsløsning kan etableres. Dette vil også forenkle tilsyn og kontroll med slike anlegg.
Rådmannen vurderer at en dispensasjon i dette tilfelle vil sette kommuneplanens arealdel
vesentlig til side. Videre vurderes ulempene ved å gi dispensasjon som større enn fordelene.
Dette ved at dispensasjonen fører til kombinasjon av tre formål på et relativt lite område.
Området som omfattes av dispensasjonen bør derfor planavklares ved reguleringsplan for å
vurdere hele området under ett. Denne vurderingen er også sett i sammenheng med andre
plansaker som foreligger og som nettopp er behandlet.
Vurdering av prinsippene i naturmangfoldloven:

432

§ 8 – Kunnskapsgrunnlaget anses som godt nok i denne saken.
§ 9 – Føre-var-prinsippet vurderes som ikke relevant.
§ 10 – Økosystemets tilnærming og samlet belastning vurderes til ikke å bli større.
§ 11 – Kostnadene og miljøforringelsene skal bæres av tiltakshaver.
§ 12 – Tiltakshaver pålegges å benytte miljøforsvarlige teknikker.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår søknad om dispensasjon for bruksendring av stabbur til
fritidsbolig som omsøkt. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2.
Vedtaket begrunnes med at kommuneplanens arealdel blir satt vesentlig til side. Dette ved at det
oppstår ulik arealbruk på et svært begrenset område.

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 22.06.2015
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak
Midtre Gauldal kommune avslår søknad om dispensasjon for bruksendring av stabbur til
fritidsbolig som omsøkt. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2.
Vedtaket begrunnes med at kommuneplanens arealdel blir satt vesentlig til side. Dette ved at det
oppstår ulik arealbruk på et svært begrenset område.
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Saksframlegg

Arkivnr. 295/2

Saksnr. 2017/1472-7

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
105/17
28.08.2017
Saksbehandler: Lisbeth Joramo

Prinsippavklaring - Søknad om oppføring av seterbu på eiendommen gbnr
295/2

Dokumenter i saken:
1 I
Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - bygging av ny seterbu
- gbnr 295/2 - 7387 Singsås - tiltakshaver Steinar Løvrød
2 N Anmodning om uttalelse - Søknad om oppføring av seterbygning på
eiendom gnr/bnr 295/2
Tiltakshaver Steinar Løvrød
3 N Uttalelse til søknad om oppføring av seterbygning på eiendom
gnr/bnr 295/2
Tiltakshaver Steinar Løvrød
4 U Foreløpig svar - Søknad om bygging av ny seterbu - gbnr 295/2 7387 Singsås - tiltakshaver Steinar Løvrød
5 I
Ettersendelse av manglende opplysninger - bygging av ny seterbu gbnr 295/2 - Steinar Løvrød
6 U Foreløpig svar - Vedrørende søknad om oppføring av ny
seterbygning - gnr/bnr 295/2
7 S Prinsippavklaring - Søknad om oppføring av seterbu på eiendommen
gbnr 295/2

Steinar Løvrød
Aril Røttum
Lisbeth Joramo
Steinar Løvrød
Steinar Løvrød
Steinar Løvrød

Vedlegg
1 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - bygging av ny seterbu - gbnr 295/2 - 7387
Singsås - tiltakshaver Steinar Løvrød
2 Fotografier
3 Uttalelse til søknad om oppføring av seterbygning på eiendom gnr/bnr 295/2
Tiltakshaver Steinar Løvrød
4 Ettersendelse av manglende opplysninger - bygging av ny seterbu - gbnr 295/2 - Steinar
Løvrød
5 Situasjonskart
6 Tegninger
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Ingress
Prinsippavklaring om oppføring av seterbu på eiendommen gbnr 295/2.
Saksopplysninger
Bakgrunn
Rådmannen mottok den 08.05.2017 en søknad om oppføring av ny seterbu på eiendommen gbnr
295/2. Søknaden ble sendt landbruksavdelingen for uttalelse den 11.05.17, og det ble sendt
foreløpig svarbrev om mangler ved søknaden den 12.05.17. Samme dato kom uttalelsen fra
landbruk.
Den 19.06.2017 mottok kommunen de fleste manglende opplysningene for å kunne
viderebehandle saken, men etterspør den 28.06.17 situasjonskart som viser minste avstand til
nabogrense og orienterer igjen om at saken skal behandles politisk i møte 28.08.2017. Nytt
situasjonskart er ikke mottatt pr. 16.08.2017. Søknaden er ikke begrunnet.
Ny seterbygning søkes plassert på eiendommens nordvestre side (ca. plassering avmerket med
rød sirkel).

Eksisterende seterbygninger

Jfr. matrikkelen og Komtek består eiendommen allerede av to seterbygninger/fritidsboliger:
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Omsøkte seterbygning blir da å anse som den tredje på eiendommen. I tillegg til nevnte
bygninger, består også eiendommen av diverse andre bygninger.
Søknaden er sendt på høring til landbruksavdelingen i kommunen, som hadde følgende uttalelse
til saken:
«Omsøkt seterbu er i tråd med byggeskikk for seterbygninger. Landbruk har ingen merknader til
søknaden.»

Rådmannen er i denne saken usikker på hvorvidt det kan tillates oppført en tredje seterbu på
eiendommen, uten en dispensasjonsbehandling.
Vurdering
For at en seterbu skal kunne oppføres som et tiltak uten ansvarsrett, og uten dispensasjon fra
formålet LNF, må tiltaket ansees som i tråd med formålet landbruk, natur og friluftsliv.
En seterbu er å anse som en driftsbygning i landbruket jfr. SAK 10 § 3-2, og skal i
utgangspunktet behandles etter plan- og bygningslovens § 20-4 (tiltak uten ansvarsrett). Det er
da en forutsetning at seterbua ansees som et nødvendig ledd i, og et driftsmiddel i forbindelse
med, tjenlig landbruksdrift på en bruksenhet. I plan- og bygningslovens § 11-7 andre ledd nr 5
bokstav a er tiltak i landbruket angitt som «nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og
gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressurser».
Veiledningen til SAK 10 § 3-2 første ledd sier følgende: «Husvære knyttet til seterdrift eller
skogsdrift ansees som omfattet av begrepet «driftsbygninger i landbruket». Byggverket kan ikke
benyttes som bolig eller fritidsbolig.»
Rådmannen er derfor i denne saken usikker på hvorvidt den tredje seterbua er nødvendig for
driften på gården, eller om den er å anse som en fritidsbolig. Uttalelsen fra landbruksavdelingen
gir ikke nærmere informasjon, annet enn at bygningen er i tråd med byggeskikk for
seterbygninger.
Ut i fra at eiendommen allerede har to seterbuer, og ut i fra at behovet ikke er nærmere
dokumentert, er det vanskelig for Rådmannen å vurdere omsøkte tiltak som en nødvendig
bygning for driften av gården. Søknaden inneholder heller ingen begrunnelse eller redegjørelse
for nødvendigheten av bygningen som et ledd i driften på gården. Rådmannen anbefaler derfor å
avslå søknaden.
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Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår søknaden om oppføring av ny seterbu på eiendommen gnr/bnr
295/2. Vedtaket begrunnes med at tiltaket ikke er i tråd med kommuneplanens arealdel.
Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 1-6.
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Notat
Til:

Lisbeth Joramo

Fra:

Aril Røttum

Referanse

Dato

2017/1472-3

12.05.2017

Uttalelse til søknad om oppføring av seterbygning på eiendom gnr/bnr 295/2
Tiltakshaver Steinar Løvrød
Omsøkt seterbu er i tråd med byggeskikk for seterbygninger. Landbruk har ingen merknader til
søknaden.

Med hilsen
Aril Røttum
rådgiver
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Saksframlegg

Arkivnr. 47/123

Saksnr. 2017/1927-4

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
106/17
28.08.2017
Saksbehandler: Lisbeth Joramo

Klagebehandling - Klage fra Jo Vegard Grønseth på vedtak 422/17 - Søknad
om oppføring av levegg mellom gbnr 47/96 og gbnr 47/123

Dokumenter i saken:
1 I
Klage på vedtak - Byggesaksbehandling - Godkjent
Søknad om oppsetting av levegg mellom gbnr 47/96
og gbnr 47/123 Tiltakshaver: Atle Gunnes
2 U Foreløpig svar - Klage på vedtak Byggesaksbehandling - Godkjent Søknad om
oppsetting av levegg mellom gbnr 47/96 og gbnr
47/123 Tiltakshaver: Atle Gunnes
3 I
Orientering om klagebehandling - levegg - gbnr
47/96
4 S Klagebehandling - Klage fra Jo Vegard Grønseth på
vedtak 422/17 - Søknad om oppføring av levegg
mellom gbnr 47/96 og gbnr 47/123

Jo Vegard Grønseth
Jo Vegard Grønseth

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Vedlegg
1 Klage på vedtak - Byggesaksbehandling - Godkjent Søknad om oppsetting av levegg
mellom gbnr 47/96 og gbnr 47/123 Tiltakshaver: Atle Gunnes
2 Vedlegg 2 - Orientering/samtykke
3 Vedlegg 5 - Foto
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Ingress
Behandling av klage på vedtak om oppsetting av levegg mellom gbnr 47/96 og gbnr 47/123.
Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
Jo Vegard Grønseth påklager vedtaket som ble fattet som delegert sak 422/17 for utvalget
Næring, Plan og miljø, om oppføring av en levegg mellom eiendommene gbnr 47/96 og gbnr
47/123, datert den 18.05.2017. Berørte nabo har rettslig klageinteresse og klagen er framsatt
rettidig.
Vedtaket som ble fattet i sak 422/17 har følgende ordlyd:
Midtre Gauldal kommune godkjenner søknad om oppføring av levegg mellom eiendommene
gnr/bnr 47/96 og 47/123 som omsøkt. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens §
20-4 og Midtre Gauldal kommunes delegasjonsreglement.
Vedtaket begrunnes med at tiltaket er i tråd med bestemmelser og arealformål i gjeldende
kommunedelplan
Klagens innhold
Jo Vegard Grønseth, eier av gbnr 47/96, velger å klage på vedtaket som ble gitt i sak 2017/1301,
delegert vedtak 422/17, datert den 18.05.2017.
I klagens nevnes følgende:
 Skriftlig avtale eller orientering/samtykke
 Definisjon av levegg og gjerde, samt størrelse og lengde
 Kommentarer til at nabovarsel er ikke tatt med i sakens behandling
 Krav om flytting av levegg til 1 meter fra tomtegrensen jfr. forskrift om byggesak (SAK
10) § 4-1 pkt e.
Klagen er vedlagt i sin helhet.
Vurdering
Kommunen ble i brev datert 09.10.2016, mottatt 11.10.2016, gjort oppmerksom på at grunneier
av gbnr 47/123 hadde oppsatt en levegg mellom sin og naboens eiendom (gbnr 47/96), som var
av en slik størrelse og hadde en slik plassering, at den falt utenfor tiltak fritatt fra søknadsplikt.
Leveggen hadde en lengde på 35 meter, en høyde på 1,4 meter og var plassert i felles
eiendomsgrense.
Kommunen satte da i gang en ulovlighetsoppfølging, noe som medførte en ordinær byggesøknad
om tiltaket. Denne søknaden ble mottatt 25.04.2017, og nabovarselet ble sendt ut rekommandert
samme dato.
Med søknaden ligger det et kart som viser plassering av gjerde, samt en underskrevet
orientering/samtykke fra naboer på eiendommene gbnr 47/123, 47/96 og 47/1.
Den 05.05.2017 mottar kommunen merknad fra grunneier av eiendommen gbnr 47/1:
«Vi har ingen annen merknad en at planlagt bygd levegg bygges i henhold til Plan og
Bygningslovens bestemmelser.»
Kommunen mottar ingen ytterligere merknader til saken.
Søknaden ble på bakgrunn av overstående derfor godkjent 18.05.2017.
Skriftlig orientering/samtykke
Vedlagt søknaden ligger en underskrevet orientering/samtykke, som Rådmannen i saken har kalt
«avtale». Den sier følgende:
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«Etablering av gjerde i tomtegrense.
Eierne av G.nr 47 Br.nr. 123 ønsker å sette opp gjerde i tomtegrensen mot G.nr. 47. Br.nr. 96 og
G.nr.. 47. Br.nr. 1.
Gjerdet blir montert midt i tomtegrensen og blir ca 1,4m høyt. Kostnadene dekkes av eierne av
G.nr. 47 Br.nr. 123.
Eierne av G.nr. 47 Br.nr. 96 og G.nr. 47 Br.nr. 1 står fritt til å kle fasaden på gjerde som vender
mot de respektive, men må dekke kostnaden med dette selv. Høyde og utforming av gjerdet kan
ikke endres.»
Slik Rådmannen oppfatter orienteringen/samtykket er dette en avtale som er inngått mellom
grunneierne på de respektive eiendommene, for oppføring av et gjerde. Oppføring av et gjerde
mellom eiendommene ansees ikke som søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, men
forvaltes etter Grannelova (Lov om rettshøve mellom grannar). Det er først når konstruksjonen
omsøkes som en levegg mellom eiendommene, at tiltaket kan bli søknadspliktig etter plan- og
bygningslovens § 20-1. Hvorvidt tiltaket ansees som søknadspliktig avhenger av leveggens
lengde, høyde, plassering og utforming. SAK 10 § 4-1, beskriver hvilke tiltak som ikke krever
søknad og tillatelse etter plan- og bygningslovens § 20-5. § 4-1 bokstav e sier noe om mindre
tiltak utendørs, hvor nr. 1 og 2 sier noe spesifikt om levegg: For at en levegg skal kunne unntas
fra søknadsplikt kan den ikke være lengre enn 10 meter, ikke høyere enn 1,8 meter og plasseres
minimum 1 meter fra nabogrensen (nr. 1). I tillegg kan levegger med en lengde inntil 5 meter, og
med en høyde på inntil 1,8 meter som ligger inntil eiendomsgrensa, også være unntatt
søknadsplikt (nr. 2).
Problemet i saken er at avtalen som er skrevet omhandler et gjerde, og søknaden som er
innkommet omhandler en levegg, klager mener derfor at samtykket ikke er gjeldende.
Rådmannen har i saken lagt vekt på detaljene i samtykket, altså utformingen av gjerdet/leveggen.
Intensjonen til konstruksjonen er et gjerde, men definisjonen er en levegg, noe må sies å være en
gråsone.
Problemet er som nevnt at avtalen omhandler noe annet enn det det søkes om. Rådmannen velger
derfor nå å se bort i fra samtykket, og forholde seg utelukkende til bestemmelsene i plan- og
bygningsloven.
Tiltak etter pbl §1-6
Plan- og bygningslovens § 1-6 definerer hva et tiltak er: «Med tiltak etter loven menes oppføring,
riving, endring, herunder fasadeendringer, endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger,
konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep og opprettelse og endring av eiendom, jf. § 20-1
første ledd bokstav a til m. (..)»
På bakgrunn av pbl § 1-6, definerer Rådmannen omsøkte levegg som et tiltak.
Nabovarsel
Det bemerkes i klagen at nabovarselet ble sendt ut etter at søknad om bygging av levegg var
omsøkt. Jfr. våre saksdokumenter er nabovarselet sendt ut 25.04.2017, og søknaden journalført
her 25.04.2017. Dette er fullt lovlig, så lenge vedtaket ikke fattes før nabomerknadsfristen er gått
ut, i dette tilfellet den 16.05.2017. Det bemerkes også av klager at ingen av klagers uttalelser
som nabo er tatt med i forbindelse med byggesaksbehandlingen. Midtre Gauldal kommune har
ikke mottatt noen nabomerknader fra klager i denne saken. Rådmannen bemerker likevel at det
til klagen er vedlagt et dokument fra klager datert 03.05.2017, som er adressert til søker, hvor
momentene i klagen er nevnt. Dette dokumentet har ikke Midtre Gauldal kommune mottatt før til
klagesaken, og søker har ikke nevnt eller kommentert dette i sin søknad.
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Flytting av gjerde 1 meter fra felles grense
Klager krever flytting av gjerde til 1 meter fra felles grense, og viser til SAK10 § 4-1 e. Denne
paragrafen og punktet omhandler som sagt tiltak som er unntatt søknadsplikt etter pbl § 20-5. I
og med at dette tiltaket er søknadspliktig, gjelder ikke pbl § 20-5 og SAK10 § 4-1 e, og søknaden
skal behandles etter pbl § 20-4.
Jfr. plan- og bygningslovens § 29-4 tredje ledd, kan kommunen godkjenne plassering av tiltak
nærmere enn 4 meter fra nabogrense, når det foreligger skriftlig nabosamtykke, eller ved
oppføring av frittliggende garasjer, uthus og lignende mindre tiltak. Rådmannen vurderer
oppføring av levegg som et mindre tiltak, og mener leveggen kan plasseres 1 meter fra
nabogrense.
Konklusjon
Rådmannen anbefaler at klagen av 12.06.2017 tas til følge. Den oppførte leveggen må enten
flyttes 1 meter fra felles grense, eller etableres som en åpen konstruksjon, altså et gjerde.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune tar klagen fra Jo Vegard Grønseth, datert 12.06.2017, til følge.
Vedtaket begrunnes med at leveggen er i strid med pbl bestemmelser om plassering av tiltak.
Den oppførte leveggen må enten flyttes 1 meter fra felles grense, eller etableres som en åpen
konstruksjon, altså et gjerde.
Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 1-9.
Nytt vedtak i delegert sak 422/17:
Midtre Gauldal kommune godkjenner søknad om oppføring av levegg mellom eiendommene
gnr/bnr 47/96 og 47/123. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 20-4 og Midtre
Gauldal kommunes delegasjonsreglement.
Det settes som vilkår at leveggen plasseres minimum 1 meter fra felles grense.
Midtre Gauldal kommune endrer sitt vedtak i sak 422/17, datert 18.05.2017.
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