Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Utvalg for næring, plan og miljø
Rom 346, Midtre Gauldal rådhus
04.12.2017
09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere
beskjed.
Framlagte saker er godkjent av rådmann/enhetsleder.
Støren, den 30.11.2017
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Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

17/1817-

22. november 2017

Høring - forslag til endring av vegtrafikkloven og parkeringsforskriften halv pris for parkering av nullutslippskjøretøy på kommunale
parkeringsplasser og sektoravgift for tilsyn med parkeringsvirksomheter.
Samferdselsdepartementet sender med dette på høring forslag til:
A) Endring av vegtrafikkloven og parkeringsforskriften for at elektriske og
hydrogendrevne kjøretøy ikke skal betale mer enn halvparten av prisen for
parkering sammenlignet med konvensjonelle kjøretøy på avgiftsbelagte
kommunale parkeringsplasser skiltet med "hvit P på blå bakgrunn". Forslaget
følger opp Stortingets vedtak 5. desember 2016 nr. 108 punkt 2(3), forsåvidt
gjelder parkering: Det etableres en nasjonal bindende regel om at
nullutslippskjøretøy ikke skal betale mer enn maksimalt 50 pst. av takstene for
konvensjonelle kjøretøy når det gjelder bompenger, ferje og parkering.
B) Endring av vegtrafikkloven for å kunne finansiere Statens vegvesens tilsyn med
parkeringsvirksomheter med sektoravgift, samt oppheving av gebyrhjemmelen for
Statens vegvesens behandling av egenmeldingsskjema.
Høringsfristen er satt til 21. januar 2018.
Høringen er tilgjengelig på departementets nettsider: https://www.regjeringen.no/ id2579441/.
Vi ber om at høringssvar sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for
høringssvar. Alternativt kan høringssvar sendes Samferdselsdepartementet, da helst per epost til postmottak@sd.dep.no.
Med hilsen

Postadresse
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo
postmottak@sd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.sd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 904
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Avdeling
Veg-, by- og
trafikksikkerhetsavdelingen

Saksbehandler
Espen Rindedal
22 24 83 32

Lasse Lager (e.f.)
avdelingsdirektør
Espen Rindedal
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Vedlegg
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Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Postboks 4710 Torgarden
7468 TRONDHEIM

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Region midt

Sunniva Almås Rønning /

16/40411-9

Deres referanse:

Vår dato:
23.11.2017

93660910

Oversendelse av klage på avslag på søknad om bruk av avkjørsel fra E6
(tidligere fv. 630) til gnr. 1 bnr. 1 i Midtre Gauldal kommune
Vi viser til oversendt klage på avslag på søknad om bruk av avkjørsel fra E6 (tidligere fv. 630)
til gnr. 1 bnr. 1 i Midtre Gauldal kommune, datert 5.6.2017.
Vi gjør oppmerksom på at deler av fv. 630 har endret vegklassifisering fra fylkesveg til
riksveg E6 i løpet av saksgangen. Dette skyldes en registreringsfeil og er kommentert senere
i saksframstillingen.
Bakgrunn for saken
Grunneier Nils Magne Ganmo søkte våren 2016 om dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel for fradeling av to boligtomter på gnr. 1 bnr. 1 i Midtre Gauldal kommune.
Boligtomtene ligger i kommuneplanens arealdel innenfor LNF sone 1 med forbud mot spredt
bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse.
Vegvesenet mottok 13.3.2016 høring av søknad om dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel for fradeling av to boligtomter på gnr. 1 bnr. 1 i Midtre Gauldal kommune. I
høringssvaret fra Vegvesenet datert 13.4.2016 fraråder vi fradelingene ut fra hensynet til
trafikksikkerhet og rikspolitiske retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging. Vi gjorde oppmerksom på at eventuell etablering av boliger vil kreve
godkjent avkjørselstillatelse. Vegvesenet ønsket ikke å uttale seg om avkjørselssaken på
dette tidspunktet, da det i reguleringsplanarbeidet for ny E6 ikke var avklart om Håggåkrysset mellom E6 og fv. 630 skulle bestå eller ikke.
9.5.2016 ble dispensasjonssaken behandlet i utvalg for næring, plan og miljø i Midtre
Gauldal kommune. Kommunen innvilget dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for
fradeling av 2 boligtomter på ca. 1000 – 1500m2 på eiendom gnr.1 bnr.1.
Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Region midt

firmapost-midt@vegvesen.no

Postboks 2525
6404 MOLDE

Kontoradresse

Fakturaadresse

Prinsensgate 1

Statens vegvesen

7013 TRONDHEIM

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
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Figur 1: Blått kryss viser omtrentlig plassering av boligtomter og rød sirkel viser
avkjørselen det søkes om utvidet bruk fra.

Vegvesenet sendte brev datert 30.5.2016 til Midtre Gauldal kommune vedrørende
dispensasjonen fra kommuneplanens arealdel. I brevet gjorde vi oppmerksom på at en
eventuell boligetablering på gnr. 1 bnr. 1 er avhengig av tillatelse til utvidet bruk av
avkjørsel fra fylkesveg. Vegvesenet orienterte om at vi ikke ønsket å behandle en eventuell
søknad om utvidet bruk av avkjørsel fra fv. 630 før kryssløsningene i reguleringsplan for
Prestteigen - Gyllan i Midtre Gauldal kommune og Melhus kommune er avklart og vedtatt.
8.11.2016 mottok Vegvesenet en anmodning om behandling av søknad om avkjørsel fra fv.
630 til bolig på gnr. 1 bnr. 1 i Midtre Gauldal kommune. Vegvesenet svarte i brev datert
12.12.2016 at vi ut fra en totalvurdering holder fast på at vi ikke ønsker å behandle eller ta
stilling til søknad om utvidet bruk av avkjørsel fra fylkesveg 630, før kryssløsningene i
reguleringsplanen for Prestteigen - Gyllan i Midtre Gauldal og Melhus kommuner er avklart
og vedtatt.
I brev datert 12.5.2017 valgte Vegvesenet å behandle avkjørselssøknaden, da vi mente at vi
hadde tilstrekkelig informasjon om reguleringsplanarbeidet til at vi kunne ta stilling til
søknaden. Vegvesenet avslo søknaden om utvidet bruk av avkjørsel på grunn av at
trafikksikkerheten for myke trafikanter ikke er ivaretatt. I brevet skriver vi følgende:
«Boligetableringene vil være langt fra skole, sentrumsfunksjoner og annen boligbebyggelse.
Det er ingen trafikksikre løsninger for myke trafikanter fra gnr. 1 bnr. 1 og frem til Støren. For
at personer bosatt på gnr. 1 bnr. 1 skal kunne komme seg til Støren sentrum eller skole med
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sykkel eller gange, må de ferdes langs rampa til E6 og videre over Håggåbrua. Rampa til E6 har
årsdøgntrafikk på 800 og fartsgrense 80 km/t. Videre er krysset mellom rampene til og fra E6
og Håggåbrua fylkesveg 630 ikke tilrettelagt for ferdsel for myke trafikanter.»

Figur 2: Bildet viser
nåværende
vegklassifisering av
vegnettet tilknyttet
Håggåbrua. Røde linjer
viser riksveg, oransje
viser fylkesveg, gul
viser skogsbilveg og
grønn viser privat veg.

I brev datert 12.5.2017 gjør vi oppmerksomme på at Statens vegvesens
trafikksikkerhetsarbeid tar utgangspunkt i nullvisjonen, som er en visjon om et
transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig og alvorlig skade. Vi kan ikke med
bakgrunn i dette ikke godkjenne boligetablering der det er trafikkfarlig å ferdes til
sentrumsfunksjoner for myke trafikanter.
Videre skriver vi i brev datert 12.5.2017 at boligene ligger slik til at vi mener det i vesentlig
grad vil bli benyttet bil som reisemiddel, da det er langt til nærmeste trafikksikre
bussholdeplass. Vi har nasjonale målsettinger om å redusere klimautslippet, og for å nå
målsetningene er vi avhengig av en helhetlig og hensiktsmessig arealplanlegging der det i
størst mulig grad planlegges slik at energibruken og klimagassutslippene kan reduseres i
tråd med klimaforliket vedtatt av Stortinget i 2012.
I brev datert 12.5.2017 opplyste vi også om at vi hadde oppdaget en feil i
vegklassifiseringen av vegnettet som berører søknaden. Rampene fra E6 ved Håggåbrua har
tidligere vært registrert som fylkesveg. Dette er feil da rampene tilhører riksvegnettet.
Vegklassifiseringen av rampene til E6 ble endret til riksveg før vi fattet vedtak i brev datert
12.5.2017.
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Klagebehandling
Vi vil i det følgende begrunne hvorfor vi opprettholder vårt vedtak om avslag på søknad om
utvidet bruk av avkjørsel i forhold til argumentene anført i klagebrevet.


Klager opplyser i klagebrev datert 5.6.2017 at det ikke finnes andre veger til området
enn gårdsvegen som munner ut i E6. Vegen brukes i dag blant annet til
landbruksnæring, vedlikehold i forbindelse med offentlig veganlegg og besøk i
Gølløvtjønnberget naturreservat.

I vurderinger i avkjørselssaker legger Vegvesenet til grunn nullvisjonen om null drepte og
null hardt skadde. Vegvesenet kan ikke godkjenne økt bruk av adkomstveger som ikke
tilfredsstiller grunnleggende krav til trafikksikkerhet. Vegvesenet kan dermed ikke
godkjenne utvidet bruk av denne avkjørselen for nye boliger, selv om adkomstvegen er den
eneste vegen inn til området.


Klager opplyser om at fylkesveg 630 fra Støren til Håggåbrua i dag brukes av myke
trafikanter fra Krogstadsanden, Hage, Hagesve, Granmoen, Lilleøien og Støren. I
tillegg syklister på veg til og fra arbeid, samt personer som går tur. Videre opplyser
søker at vegen er også til for disse brukerne. Det er ikke forbudt for gående og
syklende å ferdes på vegen.

Vegvesenet er klar over at det i dag ferdes myke trafikanter på veger som ikke er
trafikksikre. Klager har rett i at det ikke er forbudt å ferdes på vegen for myke trafikanter.
Vegvesenet kan likevel ikke godta nye boligetableringer som vil medføre at ytterligere flere
myke trafikanter ferdes langs veger uten et trafikksikkert tilbud. Vi er spesielt bekymret for
flere myke trafikanter på rampene til E6 og i krysset E6 – fv. 630 ved Håggåbrua på grunn av
det utflytende kryssområdet og den uoversiktlige trafikksituasjonen. Førere av kjøretøy har
gjerne oppmerksomheten rettet mot veganlegget i slike vegkryss. Myke trafikanter har ikke
noen naturlig ferdselsåre i dette området og vil kunne bidra til en mer uoversiktlig situasjon.


Klager mener det ikke er optimale sikkerhetsforhold for myke trafikanter på
fylkesveg 630. Sikkerheten er imidlertid godt forbedret i forhold til tidligere
situasjon. Den største forbedringen skjedde for 27 år siden da vegen ble
nedklassifisert fra hovedveg (E6) til fylkesveg, og nesten all trafikk ble flyttet over på
ny E6 forbi Støren.

Statens vegvesen tar utgangspunkt i eksisterende situasjon i vurderinger tilknyttet
avkjørselssaker. Vi er klar over at fylkesveg 630 ikke lenger er hovedvegen til Støren, men
dette er ikke noe vi kan ta hensyn til i våre vurderinger.


Klager gjør oppmerksom på at i begge endene av Håggåbrua er svingene/kurvaturen
90 grader, noe som medfører at farten i området er svært lav for bilene som kommer
både nordfra og sørfra. Vegstrekningen fra Håggåbrua til Støren har dessuten lange,
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oversiktlige rettstrekninger. Klager mener at dersom det ikke kanaliseres mer trafikk
til fylkesveg 630, så vil myke trafikanter være rimelig godt tatt vare på.
Klager mener at farten i kryssområdet tilknyttet rampene til E6 og Håggåbrua er lav på grunn
av kurvatur. Dette er samtidig et forhold som ofte skaper dårligere oversikt for bilførere.
Vegvesenet gjør ellers oppmerksom på at undersøkelser viser at en fotgjenger har stor
sjanse for å overleve ved påkjørsel under 30 km/t dersom vedkommende har normalt god
helse. Farten på kjøretøyene skal være betydelig redusert fra fartsgrensen på 80 km/t
dersom en eventuell personskade på myke trafikanter skal være ubetydelig.
Statens vegvesen mener at veganlegget i tilknytning Håggåbrua og rampene til E6 er
utflytende og mangler tilrettelegging for myke trafikanter. Dette gjør at samspillet mellom
myke trafikanter og bilførere blir utfordrende. I mange ulykker der fotgjengere eller syklister
ble påkjørt av bilførere, oppdager ikke bilføreren fotgjengeren eller syklisten før det skjedde
en påkjørsel. Det var altså ingen former for samspill mellom trafikantene før ulykken
inntraff. Dette har blant annet sammenheng med at i bilisters perspektiv kan det oppleves
som uforutsigbart at fotgjengere krysser vegen der det ikke er synlig aktivitet på hver side
av vegen. Videre kan lang kryssingsavstand gjøre at myke trafikanter som skal krysse vegen
befinner seg i ytterkanten av bilførerens synsfelt og at risikoen for å bli oversett øker. Det
skjer også ulykker med myke trafikanter på grunn av vanskelige lysforhold. Eksempler på
dette kan være vanskelige lysforhold på grunn av skarpe kontraster mellom sol‐ og
skyggepartier eller regnvær/våt vegbane i mørket, særlig hvis de myke trafikantene er
mørkkledde og ikke bruker refleks eller lykt. Ut over dette gjør Statens vegvesen
oppmerksom på at vi anser at å tillate to boliger på gnr. 1 bnr. 1 vil medføre økt trafikk på
fv. 630.


Klager mener boligbygging på Granmoen vil ikke medføre utvidet bruk av avkjørsel
fra E6 (tidligere registrert som fv. 630), sammenlignet med situasjonen noen år
tilbake i tid.

I behandling av avkjørselssaker behandler Vegvesenet søknaden ut fra nåværende situasjon.
Nye boliger er nye tiltak og medfører økt bruk av avkjørselen.


Klager var kontaktperson for 27 år siden da dagens E6 ble bygget. Statens Vegvesen
var da med på å planlegge og å tilrettelegge for at ferdsel på Granmovegen kunne
foregå som før. Klager mener det virker derfor urimelig at en begrensning i bruk av
vegen kommer nå, selv om trafikkbildet er endret siden den gang.

Vegvesenet gjør oppmerksom på at fokuset på trafikksikkerhet har endret seg de siste 27 år.
Fokuset er mye større nå på trafikksikkerhet og fremkommelighet for myke trafikanter.
Vegvesenet gjør oppmerksom på at det ikke er like vurderinger som ligger til grunn for å
tilrettelegge for adkomst til eksisterende spredte boliger i forbindelse med etablering av nytt
veganlegg, og å tillate nye boliger i samme område i underkant av 30 år senere.
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Klager gjør oppmerksom på at dersom de får begrenset mulighet til å bruke avkjørsel
fra E6 (tidligere fv. 630), så vil Statens Vegvesen hindre boligbygging og utvikling i et
område som ligger 1 kilometer fra E6. I stedet for utvikling, vil dette bidra til å
avfolke et av de fineste områdene i Midtre Gauldal. Videre gjør klager oppmerksom
på at Midtre Gauldal kommune mangler tomter til eneboliger.

Vegvesenet mener nye boligområder i Midtre Gauldal kommune må avklares i
kommuneplanens arealdel eller i pågående arbeid med kommunedelplan for Støren.
Området klager ønsker å oppføre boliger i er i gjeldende plan avsatt til LNF sone 1 med
forbud mot spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse.


Klager hevder at det for kort tid siden ble godkjent avkjørsel fra fv. 630 til ny bolig i
området.

Statens vegvesen kan ikke se i våre elektroniske arkiver fra 2003 til 2017 at det finnes en
slik tillatelse.
Konklusjon
Vegvesenet kan ikke se at klagen inneholder momenter som gir grunnlag for å endre
vedtaket vårt. Statens vegvesen opprettholder vedtak datert 12.5.2017, og vi oversender
dermed saken til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for endelig avgjørelse.
Plan- og trafikkseksjonen
Med hilsen
Erik Jørgen Jølsgard
Seksjonssjef

Sunniva Almås Rønning

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
Midtre Gauldal kommune, Rørosveien 11, 7290 STØREN
NILS MAGNE GRANMO, Granmoen, 7290 STØREN
Sør-Trøndelag fylkeskommune, Postboks 2350 Torgarden, 7004 TRONDHEIM
Vedlegg


Høringsbrev – dispensasjon fra kommuneplanens arealdel datert 11.03.2016



Høringssvar - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av 2
boligtomter - Gnr. 1 bnr. 1 - Midtre Gauldal kommune datert 13.04.2016



Dispensasjonsbehandling - fradeling av 2 boligtomter på Granmoen – fra
kommuneplanens arealdel - gbnr 1/1 datert 09.05.2016



Vedrørende melding om vedtak - Fradeling av boligtomter - Gnr. 1 bnr. 1 Granmoen - Midtre Gauldal kommune datert 30.05.2016
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Søknad om avkjørsel fra fv. 630 mottatt 8.121.2016



Situasjonskart vedlagt søknad om avkjørsel datert 19.3.2015



Vedrørende søknad om avkjørsel - fv. 630 - gnr. 1 bnr. 1 i Midtre Gauldal Kommune
datert 12.12.2016



Avslag på søknad om utvidet bruk av avkjørsel til gnr. 1 bnr. 1 - Midtre Gauldal
kommune datert 12.5.2017



Klage på forvaltningsvedtak av 12. 5.2017 datert 5.6.2017.
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Adresseliste

Vårt saksnr: 2015/1718

Dato: 11.03.2016

Høringsbrev - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av 2
boligtomter på Granmoen - gbnr 1/1
Vi viser til mangelfull søknad om dispensasjon mottatt 06.11.2015. Fullstendig søknad ble mottatt
09.03.2016.
1.0 Bakgrunn:
Grunneier Nils Magne Granmo søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for
fradeling av 2 boligtomter på eiendommen gbnr 1/1.
2.0 Beliggenhet
Området ligger på Granmoen, nord for Støren sentrum.

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

3.0 Dagens situasjon/ beskrivelse av tiltaket
Det er to søsken, Brit og Brage Flåteplass som ønsker å kjøpe tomt
på Granmoen. De forteller at ‘’ Vi har vært på heldig å få vår oppvekst
på Granmoen. Når vi nå begge to er i etableringsfasen, kommer spørsmålet opp
om hvor dette skal skje. Jo, det må bli på Granmoen. Derfor har vi snakket
med eieren av 1/1 om mulighetene for å kjøpe hver vår tomt av han. Svaret var
ja (…).
Vi ser for oss en tomt hver på ca. 1000 – 1500 m2 liggende inntil den allerede
eksisterende vegen, som går over Granmoen, noe innpå området for å få litt fri
sikt i sørlig retning. Det er hogstplaner for granskogen som er i skråning mot
sør.’’
Figur 2 Situasjonskart over tiltaket. Ønsket
fradelte eiendommer er markert med sorte
kryss.
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Grunneieren nevner at: ‘’Vann og kloakk blir privat og i henhold til krav og forskrifter. Den beste løsningen
for vann vil være å bore etter grunnvann. Kloakk løses ved et filtreringsanlegg med avløp i Rea.’’
4.0 Planavklaring
Omsøkte tiltak ligger innen for LNF – sone 1 i kommuneplanens arealdel vedtatt 26.04.2010,
med følgende bestemmelser:

5.0 Søkers begrunnelse for tiltaket
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har
oppgitt følgende begrunnelse punktvis:
-

-

‘’ Eiendommen ligger så absolutt i utkanten av sone 1. Grensen mot Melhus kommune ligger få hundre
meter nord for eiendommen.
Slik situasjonen for landbruket er blitt, så vil landbruket på Granmoen være forholdsvis usikker
foreteelse. Arealene er for små. Eiendommen ligger heller ikke slik til at den vil være aktuelle
tilleggsarealer for aktive nabobruk. Derimot kan boligbygging på Granmoen sannsynligvis bidra til å
redusere presset på dyrkajord til boligformål i dalbunnen.
Biologiske, begrensede forhold er ikke kjent.
Kulturminner er ikke kjent.
På naboeiendommen ble det for kort siden godkjent fradeling av tomt til bygging av en enebolig.
(…)
Privat, lokal vei er av meget god standard (…).
Variert tilbud i kommunen vil bidra til større oppmerksomhet fra bolig- og tomtesøkere.’’

Rådmannen henviser til vedlagt materiale for utfyllende begrunnelse.
6.0 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 vesenlig blir tilsidesatt.
Samt at fordelene med å innvilge dispensasjonen må være klart større enn ulempene, etter en
samlet vurdering.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
Dispensasjonen kan gis både midlertidig og varig. Det kan i tillegg settes vilkår ved
dispensasjonen
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7.0 Hva som etterlyses i høringen
Rådmannen ønsker følgende belyst i forbindelse med høringen:
 Støy og forurensning.
 Naturmangfold vurdert etter naturmangfold loven.
 Grunnforholdene til boligtomtene.
 Infrastruktur: veg, vann og avløp, tilgjengelighet til offentlig tjenesteyting.
 Vil tiltaket få konsekvenser for landbruket?
 Vil tiltaket få konsekvenser for skogbruket?
Rådmannen mener at disse forholdene bør vurderes nærmere av berørte parter i høringsrunden.
Høringsbrev sendes ikke ut til naboer, da det foreligger et nabovarsel.
Dispensasjon innvilges eller avslås på bakgrunn av en samlet vurdering om hvor vidt omsøkte
tiltak oppfyller forutsetningene iht. plan- og bygningsloven § 19-2.
8.0 Høringsfrist
Eventuelle merknader til søknaden om dispensasjon sendes til postmottak@mgk.no innen
11.04.2016.
NB: Oppgi vårt saksnummer: 2015/1718

Med hilsen
Kristine Bye
rådgiver
Midtre Gauldal kommune

Mottakere:
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Sametinget
Statens vegvesen - Region midt
Norges vassdrags- og
energidirektorat

Postboks 4710 Sluppen
Postboks 2350 Sluppen
Ávjovárgeaidnu 50
Postboks 2525
Vestre Rosten 81
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7004
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Trondheim
Trondheim
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Molde
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Statens vegvesen
Midtre Gauldal kommune
Rørosveien 11
7290 STØREN

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Deres referanse:

Vår dato:

Region midt

Sunniva Almås Rønning /

16/40411-2

2015/1718

13.04.2016

93660910

Høringssvar - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av 2
boligtomter - Gnr. 1 bnr. 1 - Midtre Gauldal kommune
Vi viser til henvendelse datert 11. mars 2016.
Denne uttalelsen er skrevet på vegne av Statens vegvesen som statlig sektormyndighet på
trafikksikkerhet og samordnet bolig-, areal og transportplanlegging.

Høringsuttalelse til fradeling
I utgangspunktet er Statens vegvesen svært kritisk til å gi dispensasjon i LNF-områder, da
det er samfunnsøkonomisk og miljømessig ulønnsomt å tilrettelegge for spredt
boligbygging. Det er lange avstander både til butikk og fritidsaktiviteter, og eventuelt til
skole og barnehage hvis boligene på et tidspunkt blir brukt av barnefamilier. Statens
vegvesen vurderer en tillatelse til fradeling av to boligtomter på gnr. 1 bnr. 1 til å være i strid
med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging,
Av trafikksikkerhetsmessige hensyn er det ikke ønskelig med en utvikling der beboere må
bruke riks- eller fylkesveg som transportåre til de fleste daglige aktiviteter. Vi tror bil i stor
grad vil bli benyttet som reisemiddel til og fra disse eiendommene. Vi har nasjonale
målsettinger om å redusere klimautslippet, og for å nå målsetningene er en avhengig av en
helhetlig og hensiktsmessig arealplanlegging der det i størst mulig grad planlegges slik at
energibruken og klimagassutslippene kan reduseres.
Statens vegvesen har forståelse søkers ønske om å bo på hjemplassen, men vi kan ikke
godta at dette ønsket går foran statlige retningslinjer og målsetninger, samt Midtre Gauldal
kommunes egne prinsipper for arealbruk.

Postadresse

Telefon: 02030

Statens vegvesen
Region midt

firmapost@vegvesen.no

Kontoradresse

Fakturaadresse

Prinsensgate 1

Statens vegvesen

7013 TRONDHEIM

Landsdekkende regnskap

Postboks 2525
6404 MOLDE

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
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2

Ut fra ovennevnte mener Vegvesenet en dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for
fradeling av to boligtomter er svært uheldig, og vi kan ikke for vår del se at det foreligger
særlige grunner for å dispensere fra kommuneplanens arealdel. Vegvesenet vil vurdere å
påklage en eventuell tillatelse dersom dette gis fra kommunens side. Vi ber om at vedtak i
saken oversendes oss.

Vedrørende utvidet bruk av eksisterende avkjørsel
Fradeling av to boligtomter krever på nåværende tidspunkt tillatelse til utvidet bruk av
eksisterende avkjørsel fra fylkesveg 630. I henhold til håndbok R701 «Retningslinjer for
behandling av avkjørselssaker» ønsker ikke Vegvesenet å behandle avkjørselssaker før det
eventuelt foreligger dispensasjon fra kommuneplanen.
Vegvesenet gir imidlertid en forhåndsuttalelse til avkjørselssaken. Den aktuelle strekningen
av E6 i nær tilknytning til eiendommen gnr. 1 bnr 1 inngår i prosjektet for ny firefelts veg
med midtdeler på strekningen Prestteigen - Gyllan i Midtre Gauldal kommune og Melhus
kommune. En eventuell avkjørsel fra fylkesveg 630 vil også inngå i dette planarbeidet. Det er
ikke avklart hvorvidt Håggå-krysset mellom E6 og fylkesveg 630 skal bestå eller ikke, i ny
plan for E6. Da omstendighetene rundt avkjørselen ikke er avklart, ønsker ikke Vegvesenet å
gi tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel fra fylkesveg 630 på nåværende tidspunkt.
Plan- og trafikkseksjonen
Med hilsen

Erik J. Jølsgard
Seksjonssjef

Sunniva Almås Rønning

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
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Dispensasjonsbehandling - fradeling av 2 boligtomter på Granmoen - fra
kommuneplanens arealdel - gbnr 1/1
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Henvendelse angående mulig fradeling og
kjøp av tomter på Granmoen - Brit
Flåteplass og Brage Flåteplass
2
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Søknad om dispensasjon fra
kommunedelplan - fradeling av 2
boligtomter på Granmoen - gbnr 1/1 - Nils
Magne Granmo
3
U Foreløpig svarbrev - Søknad om dispensasjon
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boligtomter på Granmoen - gbnr 1/1
7
N Uttalelse skogbruk og vilt - Søknad om
dispensasjon fra kommunedelplan - fradeling
av 2 boligtomter på Granmoen - gbnr 1/1 Nils Magne Granmo
8
I
Sametingets uttalelse - fradeling av 2
boligtomter - gbnr 1/1
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Brage Flåteplass
Nils Magne Granmo

Nils Magne Granmo

Nils Magne Granmo
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag m.fl.
Kai Børge Amdal m.fl.
Kristine Bye

Sametinget
Kristine Bye
Norges vassdrags- og energidirektorat

11

I

12

I

13

S

kommuneplanens arealdel - Fradeling av 2
boligtomter på Granmoen - Gbnr 1/1
Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - gbnr 1/1
Høringssvar - Dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - fradeling av 2
boligtomter - Gnr. 1 bnr. 1 - Midtre Gauldal
kommune
Dispensasjonsbehandling - fradeling av 2
boligtomter på Granmoen - fra
kommuneplanens arealdel - gbnr 1/1

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Statens vegvesen - Region midt

Vedleggene er markert med fet skrift.
Ingress
Grunneier Nils Magne Granmo søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling
av 2 boligtomter på eiendom gbnr 1/1.

Saksopplysninger
Bakgrunn
Grunneier Nils Magne Granmo søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling
av 2 boligtomter på eiendom gbnr 1/1. Viser til en mangelfull søknad som ble mottatt 06.11.2015.
Fullstendig søknad ble mottatt 09.03.2016.
Beliggenhet
Området ligger på Granmoen, nord for Støren sentrum.

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

Dagens situasjon/beskrivelse av tiltaket
Det er to søsken, Brit og Brage Flåteplass som ønsker å kjøpe tomt på Granmoen. De forteller at: ‘’
Vi har vært så heldig å få vår oppvekst på Granmoen. Når vi nå begge to er i etableringsfasen, kommer spørsmålet
opp om hvor dette skal skje. Jo, det må bli på Granmoen. Derfor har vi snakket
med eieren av 1/1 om mulighetene for å kjøpe hver vår tomt av han. Svaret var
ja (…).
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Vi ser for oss en tomt hver på ca. 1000 – 1500 m2 liggende inntil den
allerede eksisterende vegen, som går over Granmoen, noe innpå området for
å få litt fri sikt i sørlig retning. Det er hogstplaner for granskogen som er i
skråning mot sør.’’
Grunneieren nevner at: ‘’Vann og kloakk blir privat og i henhold til
krav og forskrifter. Den beste løsningen for vann vil være å bore etter
grunnvann. Kloakk løses ved et filtreringsanlegg med avløp i Rea.’’

Figur 2 Situasjonskart over tiltaket. Ønsket
fradelte eiendommer er markert med store
kryss.

Planavklaring
Det omsøkte tiltaket ligger innenfor LNF ² sone 1 i kommuneplanens arealdel vedtatt 30.04.2010,
med følgende bestemmelser:

Søkerens begrunnelse for tiltaket
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har
oppgitt følgende begrunnelse punktvis:
-

-

‘’ Eiendommen ligger så absolutt i utkanten av sone 1. Grensen mot Melhus kommune ligger få hundre
meter nord for eiendommen.
Slik situasjonen for landbruket er blitt, så vil landbruket på Granmoen være forholdsvis usikker foreteelse.
Arealene er for små. Eiendommen ligger heller ikke slik til at den vil være aktuelle tilleggsarealer for aktive
nabobruk. Derimot kan boligbygging på Granmoen sannsynligvis bidra til å redusere presset på dyrkajord
til boligformål i dalbunnen.
Biologiske, begrensede forhold er ikke kjent.
Kulturminner er ikke kjent.
På naboeiendommen ble det for kort siden godkjent fradeling av tomt til bygging av en enebolig (…).
Privat, lokal vei er av meget god standard (…).
Variert tilbud i kommunen vil bidra til større oppmerksomhet fra bolig- og tomtesøkere.’’

Rådmannen henviser til vedlagt materiale for utfyllende begrunnelse.
Høring/nabovarsel
Søknaden om dispensasjon er sendt på høring med frist 11.04.2016. Følgende har svart innen
tidsfristen:
Lokal skogbruksmyndighet
Arealet som ønskes fradelt til boligområde ligger på dyrka mark. Tiltaket kommer i så tilfelle ikke i
konflikt med skogbruksinteresser.
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På kommunens viltkart ligger arealet innenfor viltområde 13a; Helårs leveområde for elg og storfugl –
Vinterområde for rådyr. Spillplass for storfugl og orrfugl. Trekkrute for hjort over kommunegrensen til Melhus.
Tiltaket vil ikke forringe dette viltområdet.
Det er i Naturbase og Artskart ikke registreringer som kommer i konflikt med tiltaket.
Lokal landbruksmyndighet
Eiendommen Granmoen gbnr 1/1 har følgende arealer:
- Fulldyrka jord 20 dekar
- Overflatedyrket jord 2 dekar
- Produktiv skog 1421 dekar
- Uproduktiv skog 180 dekar
- Myr 386 dekar
- Jorddekt fastmark 26 dekar
- Bebygd, vann, samferdsel mm. 88 dekar
Sum: 2132 dekar
Eiendommen oppfattes som en betydelig skogbrukseiendom med store skogressurser, men med
meget begrensede jordbruksressurser. Det har ikke skjedd jordbruksmessig utvikling på denne
HLHQGRPPHQSnODQJWLG « 
Dyrka mark leies bort til annen aktiv gardbruker. Arealene ligger så perifert fra husdyrbruk i
kommunen, at det derfor kan stilles spørsmål om det er særlig bærekraftig pga avstanden å leie bort
til en annen gardbruker i kommunen.
« (LHQGRPPHQKDUEHJUHQVHQGHDUHDOHUPHGG\UNEDUMRUG-RUGEUXNVDUHDOHQHNDQOLNHYHOEUXNHV
til matproduksjon. Det er et mål om at matproduksjonen skal opp i landet. Det er likevel ikke slike
jordbruksarealer som kan bidra mest til denne veksten.
« ,RJPHGDWMRUGEUXNVDUHDOHQHSn*UDQPRHQRSSIDWWHVVRPPDUJLQDOHEnGHLIRUKROGWLOGDJHQV
GULIWRJIUDPWLGLJHPXOLJKHWHUKDUODQGEUXNLQJHQPHUNQDGHU « .M¡SHUQHKDUYRNVWRSSL
området, og er kjent med de utfordringer det kan medføre å bosette seg i et landbruksområde i
forhold til eventuell gjødselspredning og husdyrbeiting i nærområdet.
Det er vanlig med boligtomter på inntil 1 dekar. Landbruk mener at tomtearealene må disponeres
fra sør på denne parsellen med dyrka mark slik at de til sammen vil utgjøre inntil 2 dekar.
Eksisterende avkjørsel i sørenden av dyrka marka kan brukes som adkomst. Dette gjør at det ikke
blir dyrkamark bak ny boligbebyggelse, og tomtene tar den sørligste trekanten av denne parsellen.
Fylkesmannen i Sør ² Trøndelag
(« 1nUPDQVDPPHQKROGHUNDUWHWVRPHURYHUVHQGWPHGJnUGVNDUWSnQHWWNDQGHWVHXWVRPRP
fulldyrket jord blir berørt ved fradeling av de to tomtene.
På generelt grunnlag vil vi derfor frarå at det gis dispensasjon for fradeling av boligtomter i dette
tilfelle. Uten noen nærmere beskrivelse av drift og virksomhet i området for øvrig, er det vanskelig å
ta konkret stilling til saken.
Vi slutter oss derfor til vurderingen som er gjort under «Miljøvern», og vil frarå dispensasjon. Dette
ut fra jordvernhensynet. Vi ber om å bli holdt nærmere orientert om kommunens behandling av
saken.
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Fylkesmannen mener også det er uheldig dersom det åpnes for en praksis hvor det planlegges
utbygging i områder som ikke er vurdert i overordnet plan, fordi en slik praksis over tid fører til
XQGHUJUDYLQJDYJMHOGHQGHDUHDOSODQHURJNRPPXQHQVKHOKHWOLJXWE\JJLQJVVWUDWHJL « 
Fylkesmannen påpeker også at sumeffekten av en slik bit-for-bit utbygging kan ha negative
konsekvenser for både biologisk mangfold, friluftsliv og kulturlandskap.
Det er kommet nye statlige planretningslinjer (SPR) for samordnet bolig- areal og
transportplanlegging. Målet med denne er at: «utbyggingsmønster og transportsystem skal fremme
utviklingen av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klimaog miljøvennlige transportformer.» og at «planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme
VDPIXQQV¡NRQRPLVNHIIHNWLYUHVVXUVXWQ\WWHOVHª «
Slik det legges opp til i de nye retningslinjene er det viktig å se utbyggingen av nye boliger i
sammenheng med behov for infrastruktur. Det omsøkte tiltaket ligger i et område avsatt til LNF, og
det finnes ikke gang- og sykkelvei her. En fradeling og oppføring av boliger i dette området vil
derfor være uheldig i forhold til SPR for bolig- areal- og transportplanlegging, og vil bidra til å
undergrave gjeldende arealplaner.
Fylkesmannen fraråder at det blir gitt dispensasjon, og minner om at alle saker som berører naturog miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§8-12 (jf nml § 7).
Sør ² Trøndelag fylkeskommune
Ingen merknad.
Så vidt fylkeskommunen kan se fra kulturminneregisteret, er det ikke registrert automatisk fredede
kulturminner i området. Selv om dette registeret er noe mangelfullt, vurderer de det til å være relativ
liten risiko for at planen vil komme i konflikt med slike.
Fylkesmannen 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.
Statens vegvesen
I utgangspunktet er Statens vegvesen svært kritisk i LNF- områder, da det er samfunnsøkonomisk
og miljømessig ulønnsomt å tilrettelegge for spredt boligbebygging. Det er lange avstander både til
butikk og fritidsaktiviteter, og eventuelt til skole og barnehage. Statens vegvesen vurderer tiltaket å
være i strid med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.
Av trafikksikkerhetsmessige hensyn er det ikke ønskelig med en utvikling der beboere må bruke
riks- HOOHUI\ONHVYHJVRPWUDQVSRUWnUHWLOGHIOHVWHGDJOLJHDNWLYLWHWHU « 9LKDUQDVMRQDOH
målsetninger om å redusere klimautslippet, og for å nå målsetningene er en avhengig av en helhetlig
og hensiktsmessig arealplanlegging.
« 9LNDQLNNHVHDWGHWIRUHOLJJHUV UOLJHJUXQQHUWLOnGLVSHQVHUHIUDNRPPXQHSODQHQVDUHDOGHO
Vegvesenet vil vurdere å påklage en eventuell tillatelse dersom dette gis fra kommunens side. Vi
ber om at vedtaket oversendes oss.
Fradeling av to boligtomter krever på nåværende tidspunkt tillatelse til utvidet bruk av eksisterende
DYNM¡UVHOIUDI\ONHVYHJ « 9HJYHVHQHW¡QVNHULNNHnEHKDQGOHDYNM¡UVHOVVDNHUI¡UGHWHYHQWXHOW
foreligger dispensasjon fra kommunen.
Vegvesenet gir i midlertidig en forhåndsuttalelse til avkjørselssaken. Den aktuelle strekningen av E6
i nær tilknytting til eiendom gbnr 1/1 inngår i prosjektet for ny firefelts veg med midtdeler på
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strekningen Prestteigen ² Gyllan i Midtre Gauldal kommune og Melhus kommune. En eventuell
avkjørsel fra fylkesveg 630 vil også inngå i dette planarbeidet. Det er ikke avklart hvorvidt Håggå ²
krysset mellom E6 og fylkesveg 630 skal bestå eller ikke, i ny plan for E6. Da omstendighetene
rundt avkjørselen ikke er avklart, ønsker ikke Vegvesenet å gi tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel
fra fylkesveg 630 på nåværende tidspunkt.
Norges vassdrags ² og energidirektorat (NVE)
Etter det vi kan se av «NVE Atlas» er de to omsøkte tomtene beliggende over øvre marin grense.
Det er derved ikke fare for kvikkleireskred.
Tomtene kommer ifølge våre aktsomhetskart for snøskred og steinsprang i berøring med
XWO¡VQLQJVRPUnGHWIRUGLVVHVNUHGW\SHQH « $NWVRPKHWVNDUWHQHHUJURYHGDWDDQLPHUWHODUWVRP
angir arealer som viser skråninger/fjellsider som er brattere enn 30 grader og høyere enn ca. 25
meter. Kartene hensynstar for eksempel ikke forhold som vegetasjon, bygningsmasse, infrastruktur
etc.
Etter det vi kan se av flybilder er arealene ovenfor tomtene tett skogbevokst og gitt at skogen
ivaretas, kan vi ikke se at området framstår som spesielt skredutsatt. En evt. skredfarevurdering vil i
midlertidig avklart endelig hvorvidt kravene til sikkerhet mot naturfare er oppfylt.
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 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.
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
Fylkesmannen og Statens vegvesen har kommet med merknader som fraråder dispensasjon for
fradeling av to boligtomter på Granmoen. Statens vegvesen poengterer at de vil vurdere å påklage
hvis det blir gitt en tillatelse på dispensasjonen.
Tiltaket ligger i et område med dyrkbar jord. Den lokale landbruksmyndighet forteller at
jordbruksarealene er marginale både til dagens drift og framtidige muligheter. På bakgrunn av dette
kan ikke rådmannen se at boligtomtene vil få konsekvenser for landbruket.
NVE nevner også at området ligger i berøring med utløsningsområdet for snøskred og steinsprang.
Men på bakgrunn av at det er mye skog overfor de ønskede tomtene er rådmannen enig med NVE
at så lenge skogen blir ivaretatt er det ikke fare for skred i området.
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De ønskede boligtomtene ligger uten for Støren sentrum. Kommunen vedtok i 2014
Kommunedelplan Støren hvor flere konkrete areal ble vurdert for framtidig boligutvikling. Etter
innspill fra grunneier ble også Granmoen vurdert. Kommunen valgte derimot å tilrettelegge
boligareal på andre områder (Frøseth, Gammelsaga) samt tilrettelegge for bedre utnytting av
eksisterende boområder (fortetting). Rådmannen mener det er viktig å følge retningslinjene for den
overordnede planen, og ikke gjennomføre en bit ² for ² bit utbygging. Rådmannen er enig med
Fylkesmannen at dette svekker den overordnete planen som planverktøy, og skape presedens for
lignende saker i framtiden.
Gjennom statlige planretningslinjer (SPR) er kommunen pålagt å bidra til å redusere utslipp av
klimagasser, og til å gjennomføre energieffektivisering og omlegging til miljøvennlige energiformer.
Det omsøkte tiltaket ligger i et område avsatt til LNF ² formål der det heller ikke eksisterer gangog sykkelveg. Rådmannen mener at dette ikke er gunstig for hverken SPR eller trafikksikkerheten
generelt. Det vil være behov for sikringskjøring, som medfører kostnader for kommunen.
Å fradele to boligtomter er tiltak som vil føre til økt bruk av veinettet. Det vil derfor være
nødvendig med en søknad om tillatelse til utvidelse av eksisterende avkjørsel fra fylkesveg 630.
Statens vegvesen har uttalt seg at de ikke ønsker på nåværende tidspunkt å godkjenne en slik
utvidelse da det er usikkert om krysset mellom E6 og fylkesveg 630 skal bli en del av den nye E6
planen.
Rådmannen mener at ulempene er større enn fordelene i dette tiltaket. Det foreligger negative
uttalelser fra både Fylkesmannen og Statens vegvesen og tiltaket ligger i et område avsatt til LNF ²
formål.
Vurdering av prinsippene etter naturmangfoldloven §8-12:
§8 ² Kunnskapen anses som god nok i denne saken.
§9 ² Føre ² var ² prinsippet vurderes som god nok i denne saken.
§10 ² Økosystemets tilnærming og samlet belastning vurderes til å ikke bli større.
§11 ² Kostnadene og miljøforringelsene skal bæres av tiltakshaver.
§12 ² Tiltakshaver er ansvarlig for at miljøforsvarlige teknikker nyttes.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av 2
boligtomter der hver tomt er på ca. 1000 ² 1500m2 på eiendom gbnr 1/1.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at overordnete
arealplaner settes vesentlig til side.
Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 09.05.2016
Svein Fløttum (SP) fremmet følgende forslag:
Midtre Gauldal kommune innvilger dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av 2 boligtomter der
hver tomt er på ca. 1000 – 1500m2 på eiendom gbnr 1/1.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at fordelene er større enn ulempene
i forhold til dette tiltaket.
Alternativt forslag enstemmig vedtatt
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Vedtak
Midtre Gauldal kommune innvilger dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av 2
boligtomter der hver tomt er på ca. 1000 ² 1500m2 på eiendom gbnr 1/1.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at fordelene er
større enn ulempene i forhold til dette tiltaket.
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Statens vegvesen
Nils Magne Granmo
Granmoen
7290 STØREN

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Region midt

Sunniva Almås Rønning /

16/40411-6

Deres referanse:

Vår dato:
12.12.2016

93660910

Vedrørende søknad om avkjørsel - fv. 630 - gnr. 1 bnr. 1 i Midtre Gauldal
kommune
Viser til henvendelse mottatt 8. november 2016
Ut fra en totalvurdering, holder Vegvesenet fast på at vi ikke ønsker å behandle eller ta
stilling til, søknad om utvidet bruk av avkjørsel fra fylkesveg 630 før kryssløsningene i
reguleringsplanen for Prestteigen - Gyllan i Midtre Gauldal og Melhus kommuner er avklart
og vedtatt.
Vi ber dere sende inn ny avkjørselssøknad når nevnte reguleringsplan er vedtatt.
Plan- og trafikkseksjonen
Med hilsen
Erik J. Jølsgard
Seksjonssjef

Sunniva Almås Rønning

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
Midtre Gauldal kommune, Rørosveien 11, 7290 STØREN

Postadresse

Telefon: 02030

Statens vegvesen
Region midt

firmapost-midt@vegvesen.no

Kontoradresse

Fakturaadresse

Prinsensgate 1

Statens vegvesen

7013 TRONDHEIM

Landsdekkende regnskap

Postboks 2525
6404 MOLDE

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
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NILS MAGNE GRANMO

7290 STØREN

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Region midt

Sunniva Almås Rønning /

16/40411-7

Deres referanse:

Vår dato:
12.05.2017

93660910

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

Postadresse

Telefon: 02030

Statens vegvesen
Region midt

firmapost-midt@vegvesen.no

Postboks 2525
6404 MOLDE

Kontoradresse

Fakturaadresse

Prinsensgate 1

Statens vegvesen

7013 TRONDHEIM

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø

33

2

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

Sunniva Almås Rønning

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
Midtre Gauldal kommune, Rørosveien 11, 7290 STØREN

Vedlegg
Vegloven § 40
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Nils Magne Granmo,
Granmoen,
7290 Støren.
Støren 5.6.2017.
Statens Vegvesen,
Region midt v/Sunniva Almås Rønning,
Postboks 2525,
6404 Molde.
Klage på forvaltningsvedtak av 12. 5.2017.
Avslag på søknad om bruk av avkjørsel fra fylkesveg 630 til gnr.1 bnr.1
i Midtre Gauldal kommune.
Deres referanse 16/40411-7.
Gårdsvegen fra Granmoen munner ut i krysset mellom fylkesveg 630 og lokalveg nordover til
Hovin ved Haga Bru.
Granmovegen brukes av oppsitterne i Lilleøien og på Granmoen. Videre brukes vegen i
forbindelse med landbruk og skogbruk (uttransport av tømmer fra tilliggende skogområder).
Statens Vegvesen bruker også vegen i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av kulverter i
Ræa og Hundåa, samt vedlikehold og tilsyn med viltgjerde langs E6. Vegen brukes også for
tilsyn og besøk i Gølløvtjønnberget naturreservat. Henting av søppel/avfall og levering av
post skjer også via Granmovegen. Laksefiskere nytter vegen til å komme til Vold fiskevald i
Gaula. Turgåere og hytteeiere ved Råsjøen og Svarttjønna ferdes også på vegen.
For alle disse kategorier brukere finnes ingen annen mulighet for å komme til og fra det
offentlige vegnettet. Det eksisterer ingen andre veger som kan benyttes.
Fylkesveg 630 fra Støren til minnestein over krigshandlingene i 1940 ved Haga Bru.
Foruten ordinær trafikk, så brukes vegen av myke trafikanter fra Krogstadsanden, Hage,
Hagesve, Granmoen, Lilleøien og Støren. Syklister på veg til og fra arbeid, samt personer som
går tur.
Vegen er også til for disse brukerne. Det er ikke forbudt for gående og syklende å ferdes på
vegen.
Det er ikke optimale sikkerhetsforhold for myke trafikanter på fylkesveg 630, men
sikkerheten er imidlertid godt forbedret i forhold til tidligere situasjon. Den største
forbedringen skjedde for 27 år siden da vegen ble nedklassifisert fra hovedveg (E6) til
fylkesveg, og nesten all trafikk ble flyttet over på ny E6 forbi Støren.
I begge endene av Haga Bru er svingene/kurvene 90 grader, noe som medfører at farten i
området er svært lav for bilene som kommer både nordfra og sørfra. Vegstrekningen fra
Haga Bru til Støren har dessuten lange, oversiktlige rettstrekninger.
Dersom det ikke kanaliseres mere trafikk til fylkesveg 630, så vil myke trafikanter være
rimelig godt tatt vare på.
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Myke trafikanter fra Lilleøien og Granmoen ferdes heller ikke langs rampene til E6 slik det
hevdes, men på fylkesvegen i enden av rampene.
Boligbygging på Granmoen vil ikke medføre utvidet bruk av avkjørsel fra fylkesveg 630,
sammenlignet med situasjonen noen år tilbake i tid. Da bodde det langt flere myke
trafikanter på Granmoen enn hva tilfellet er i dag. Den gang munnet Granmovegen direkte
ut i E6, mot nå i fylkesvegen. Velger man å gå enda lengere tilbake i tid, så var det hele 7
boplasser her på Granmoen,
Da ny E6 ble bygget gjennom Støren for 27 år siden, var jeg kontaktperson for flere
grunneiere. I samtaler og møter fikk vi gjennomført mange gode praktiske løsninger på en
rekke områder. Løsninger som Statens Vegvesen og vi som grunneiere kan si oss godt
fornøyd med og være stolte av i dag.
Statens Vegvesen var da med på å planlegge og å tilrettelegge for at ferdsel på
Granmovegen kunne foregå som før. Den gang var det aldri noe tema at bruken av
Granmovegen skulle begrenses. Det virker derfor urimelig at en begrensning i bruk av vegen
kommer nå, selv om trafikkbildet er endret siden den gang.
Det vil også komme til nye, myke trafikanter fra andre omkringliggende områder. Det er å
håpe på at heller ikke disse skal bli utestengt fra å bruke vegen.
Dersom vi får begrenset mulighet til å bruke avkjørsel fra fylkesveg 630, så vil
Statens Vegvesen hindre boligbygging og utvikling i et område som ligger 1 kilometer fra E6.
I stedet for utvikling, vil dette bidra til å avfolke et av de fineste områdene i
Midtre Gauldal.
Midtre Gauldal kommune mangler tomter til eneboliger. For tiden har kommunen ikke en
eneste tomt å tilby, og ungdommen, som skal føre kommunen videre, bosetter seg i andre
kommuner.
Jeg tillater meg å be om, før endelig behandling av klagen, at Statens Vegvesen kan avse tid
til å komme på befaring til området for å se på forholdene. Det er alltid lettere å se de
faktiske forhold og å diskutere problematikken i saken når man er på stedet.
For kort tid tilbake, ble det gitt tillatelse til å bruke avkjørselen fra fylkesveg 630 til en ny
bolig i området.
Jeg tror det er mulig å finne argumenter for at også vi som bor på Granmoen, kan få benytte
avkjørselen fra fylkesveg 630 nå - og i fremtiden.
Jeg håper på en positiv behandling av saken.

Med hilsen
Nils Magne Granmo
eier av gnr.1 bnr.1
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PS 159/17 Referatsaker
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Saksframlegg

Arkivnr. 231

Saksnr. 2017/3315-2

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
160/17
04.12.2017
Saksbehandler: Even Greis Terjesønn Hansen

Klagebehandling - Klage på avslag av søknad om nedsettelse av
saksbehandlingsgebyr - DS 683/17
Dokumenter i saken:
1 I Klage på avslag på nedsettelse av saksbehandlingsgebyr - fradeling Ingrid Aakerli
av grunneiendom - gbnr 79/47
2 S Klagebehandling - Klage på avslag av søknad om nedsettelse av
saksbehandlingsgebyr - DS 683/17
3 U Foreløpig svar - Klage på avslag på nedsettelse av
Ingrid Aakerli
saksbehandlingsgebyr - gbnr 79/47
(Klagen er uthevet i fet skrift)

Vedlegg
1
Klage på avslag på nedsettelse av saksbehandlingsgebyr - fradeling av grunneiendom gbnr 79/47
2
Følgemail
3
Søknad om ettergivelse av saksbehandlingsgebyr - fradeling av grunneiendom - gbnr 79/47
4
Vedtak - Søknad om nedsettelse av gebyr - fradeling av grunneiendom - gbnr 79/47
5
Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av tomt "J2" Berg/Garli sætersameie - rekvirent Bernt Aakerli
6
Følgemail fra Ingrid Aakerli
7
Delingsbehandling - fradeling av tomt "J2" - Berg/Garli sætersameie - rekvirent Bernt
Aakerli
8
Fwd: VEDRØRENDE MOTTATT FAKTURA - IFM FRADELING TOMT J2 BERG/GARLI.html
9
Brev - svar på henvendelse vedørende saksbehandlingsgebyr
10 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av grunneiendom - gbnr
79/47 - rekvirent Berg/Garli Setersameie
11 Kvittering for nabovarsel
12 Kart
13 Tilleggsopplysninger/situasjonskart - fradeling av grunneiendom - gbnr 79/47
14 Situasjonskart
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Svar - foreløpig svar om fradeling av tomt - gbnr 79/47
Situasjonsplan
Foreløpig svar - deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av grunneiendom gbnr 79/47
Fradeling av tomt J2 i sætersameiet Berg Garli - gbnr 79/47
Midtre Gauldal kommune vHage - Fradeling av tomt J2 i sætersameiet Berg Garli
Tilbakemelding på brev vedrørende søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning
- fradeling av grunneiendom - gbnr 79/47
Følgemail - Erklæring om veirett, ref deres sak 2017/1729-2
Erklæring om veirett/sikker adkomst ref Pbl § 27-4 - Garlivegen
Erklæring om veirett/sikker adkomst ref Pbl § 27-4 - Berg/Garli setersameie
Delingsbehandling - fradeling av tomt J2 i reguleringsplan Berg/Garli til egen
grunneiendom - gbnr 79/47

Ingress:
Ingrid Aakerli klager på avslag om nedsettelse av saksbehandlingsgebyr DS 683/17 datert
30.10.2017.
Saksopplysninger
Bakgrunn
Bernt Aakerli søkte om fradeling av grunneiendom i søknad journalført 15.02.2016. Søknaden
ble avslått, og det ble ilagt et saksbehandlingsgebyr den 16.02.2016.
I 2017 søker Berg/Garli Setersameie om fradeling av samme grunneiendom i søknad journalført
24.05.2017. Fradelingen blir tatt til følge, og det fattes vedtak om fradeling av tomt den
10.08.2017 og ilegges et saksbehandlingsgebyr.
Ingrid Aakerli sendte deretter en søknad om nedsettelse av gebyr datert 14.09.2017 (ref.
2017/2924-1). På bakgrunn av de momentene som Aakerli trakk frem i søknaden anså
Rådmannen det som at det var tale om det siste gebyret på kr 5000 ilagt den 10.08.2017 som
Aakerli søkte om nedsettelse av. I vedtak DS 683/17 (ref. 2017/2924-2) datert 10.10.2017 ble det
fattet vedtak om avslag på søknad om gebyrnedsettelse.
Ingrid Aakerli påklager vedtak DS 683/17 (ref. 2017/2924-2).
Delegert vedtak 683/17 har følgende ordlyd:
«Søknad fra Ingrid Aakerli om nedsetting av gebyr avslås.
Vedtaket fattes med hjemmel i Midtre Gauldal kommunes gebyrregulativ jfr. pbl. § 33-1.»
Faktiske opplysninger og klagens innhold
Ingrid Aakerli har rettslig klageinteresse da vedtaket retter seg mot Aakerli jfr. forvaltningsloven
§ 28 første ledd. Klagen er fremsatt rettidig jfr. fvl. § 29.
Aakerli understreker i sin klage datert 30.10.2017 (ref. 2017/3315-1) at det er det første
saksbehandlingsgebyret som ble ilagt på kr 3581 etter kommunens gebyrregulativ for 2016 den
16.02.2016 som det ble søkt om nedsettelse av og ikke det siste gebyret pålydende kr 5000 etter
kommunens gebyrregulativ for 2017 ilagt 10.08.2017. Aakerli har således nevnt det vedtak som
det klages over jfr. fvl. § 32 bokstav c.
Aakerli begrunner sin klage med at Midtre Gauldal kommune har brutt sin veiledningsplikt
vedrørende den første innsendte søknaden om fradeling av grunneiendom datert 15.02.2016 da
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kommunen ikke har oppfylt sin veiledningsplikt etter fvl. § 11 med henvisning til bokstav b i
bestemmelsens andre ledd «Om mulig bør forvaltningsorganet også peke på omstendigheter som
i det konkrete tilfellet særlig kan få betydning for resultatet.».
Aakerli mener at den første fakturaen på kr 3581 for avslag på fradeling er urimelig, mens
faktura på kr 5000 for behandling for fradeling er rimelig fordi for sistnevnte faktura ble
veiledningsplikten til Aakerli overholdt. Aakerli er derfor av den oppfatningen at hun bare skal
betale differansen mellom gebyr for fradeling i 2016 på kr 3581 og gebyr for fradeling i 2017 på
kr 5000, altså kr 1419 for behandling av den siste fradelingssøknaden.
Aakerli finner det uinteressant om kommunen mangler ressurser.
Rådmannen viser til tidligere historikk i saken:
15.02.2016
16.02.2016
18.03.2016
30.03.2016
28.04.2017
24.05.2017
01.06.2017
20.06.2017
21.06.2017
14.07.2017
17.07.2017
03.08.2017
10.08.2017
22.08.2017
30.08.2017
15.09.2017
14.09.2017
10.10.2017
30.10.2017

Bernt Aakerli søker om fradeling av grunneiendom med kartforretning (ref.
2016/571-1)
Søknad om fradeling av grunneiendom avslås, gebyr for saksbehandling
vedlegges (ref. 2016/571-2)
Ingrid Aakerli klager på gebyr for saksbehandling (ref. 2016/571-3)
Kommunen avslår klage på gebyr for saksbehandling (ref. 2016/571-4)
Forhåndskonferanse avholdes
Midtre Gauldal kommune mottar søknad om deling (ref. 2017/1729-1)
Kommunen sender ut foreløpig svar om mangler ved søknaden (ref. 2017/1729-2)
Kommunen mottar tilleggsopplysninger fra Berg/Garli setersameie (ref.
2017/1729-3 og 4)
Samtale med Bjørn Wang pr. tlf. vedrørende søknad om deling fra Berg/Garli
setersameie
Brev fra Ingrid Aakerli «Vedrørende fradeling av tomt J2 – Berg/Garli
setersameie» (ref. 2017/1729-5)
Kommunen besvarer brevet fra Ingrid Aakerli (ref. 2017/1729-6)
Berg/Garli Setersameie sender inn erklæringer om veirett/sikker adkomst (ref.
2017/1729-7)
Delegert vedtak «Delingsbehandling - fradeling av tomt J2 i reguleringsplan
Berg/Garli til egen grunneiendom - gbnr 79/47 – DS 558/17» fattes og sendes ut
med faktura for saksbehandlingen (ref. 2017/1729-8)
Rapport gbnr 79/47 før deling (ref. 2017/1729-9)
Protokoll for oppmålingsforretning – gbnr 79/48 (ref. 2017/1729-10)
Kommunen sender ut brev «Hjemmelsoverføring i forbindelse med
arv/skifte/uskifte» (ref. 2017/1729-11)
Ingrid Aakerli søker om nedsettelse av saksbehandlingsgebyr (ref. 2017/2934-1)
Kommunen avslår søknad om nedsettelse av gebyr for fradeling av grunneiendom
gbnr 79/47 – DS 683/17 (2017/2934-2)
Ingrid Aakerli påklager vedtak om avslag om nedsettelse av gebyr for fradeling av
grunneiendom DS 683/17 (2017/3315-1)

Vurdering
Aakerli anfører at det er vurdert nedsettelse av feil gebyr, og således er vedtaket ugyldig. Til
dette så vurderer Rådmannen det som at det ikke fremstod entydig i Aakerli sin søknad om
nedsettelse av gebyr datert 14.09.2017 (ref. 2017/2934-1) for hvilket gebyr denne søknaden
skulle angå.
Vedrørende Aakerli sitt synspunkt på veiledningsplikten etter fvl. § 11 andre ledd bokstav b, så
skal veiledningen i dette tilfellet gjøre parten i stand til å innhente eller legge frem ytterligere
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opplysninger og dokumentasjon som kan være av betydning for avgjørelsen. Men
veiledningsplikten går ikke så langt som til å gi en forhåndsuttalelse om utfallet av en aktuell
eller potensiell fremtidig sak (se note 195 i Norsk Lovkommentar til forvaltningsloven v. Jan
Fridthjof Bernt). For Aakerli betyr dette at dersom Aakerli hadde blitt gjort oppmerksom på at
hun ikke var berettiget til å søke om fradeling av grunneiendom, ville det fremdeles ha blitt ilagt
gebyr for behandling av søknaden. Da søknaden kom inn til kommunen 15.02.2016 så ble
søknaden realitetsbehandlet. Rådmannen vurderte det dithen at dersom det hadde blitt innhentet
mer dokumentasjon ved et foreløpig svar, ville det uansett ha blitt et avslag på bakgrunn søker
var ikke berettiget til å søke om fradeling. At Aakerli ikke var berettiget til å søke om fradeling
ble Aakerli gjort oppmerksom på i vedtak DS 41/46 med referanse 2016/571-2.
I forhold til at Aakerli finner det uinteressant at omfanget av veiledningen kan være begrenset av
kapasitet, så bemerker Rådmannen at dette er et moment som måtte vurderes i vedtaket om
avslag på søknad om nedsettelse av fradelingsgebyr. Aakerli har lagt vekt på sin anførsel om
manglende veiledningsplikt, og da er dette et av flere forhold i paragrafen om veiledningsplikt
som Rådmannen måtte vurdere.
Ingrid Aakerli gis delvis medhold i det at feil gebyr ble behandlet. Allikevel er Rådmannen uenig
i at det første gebyret ilagt for behandling av søknad om fradeling DS 41/46 (ref. 2016/571-2)
skal frafalles eller nedsettes.
Rådmannen kan ikke se at det har kommet nye opplysninger eller foreligger saksbehandlingsfeil
som skulle tilsi endret utfall i vedtak DS 383/17 datert 30.10.2017.
Konklusjon
Ingrid Aakerli gis delvis medhold i at det ble lagt til grunn feil gebyr, men dette forhold endrer
ikke utfallet av saken.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår søknad om nedsetting av gebyr for behandling av søknad om
fradeling DS 41/16 (ref. 2016/571-2). Vedtaket fattes med hjemmel i Midtre Gauldal kommunes
gebyrregulativ jfr. pbl. § 33-1.
Midtre Gauldal kommune avslår klage på vedtak DS 383/17 datert 30.10.2017. 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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Fra: Ingrid Aakerli[inkerli@online.no]
Sendt: 31.10.2017 08:48:50
Til: postmottak@mgk.no[postmottak@mgk.no]
Kopi: sivmoe@mgk.no[sivmoe@mgk.no];
Tittel: Klage: Avslag på nedsettelse av gebyr – ref: 2017/2934-2

Til : Midtre Gauldal kommune for klagebehandling

Viser for øvrig til vedlagte dokumenter
For ordens skyld vedlegges også søknad om ettergivelse av gebyr fra undertegnede samt vedtak fra kommunen.

Kopi til: Ordfører Sivert Moen
Med hilsen
Ingrid Aakerli
tlf 45446822
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Ingrid Aakerli
Wilhelmsmyrvegen 7 B
7088 Heimdal

Delegert vedtak
Delegerte saker - Næring, plan og miljø - nr. 683/17
Deres ref:

Vår ref

Dato

2017/2934-2

10.10.2017

Vedtak - Søknad om nedsettelse av gebyr - fradeling av grunneiendom - gbnr
79/47
Ingress:
Ingrid Aakerli søker om nedsettelse av gebyr for fradeling av grunneiendom i reguleringsplanen
for setermarka Berg/garli (planID: 1648 2000002) og den fradelte grunneiendommen er angitt
som J2.
Saksopplysninger:
Bakgrunn for saken:
Bernt Aakerli søkte om fradeling av grunneiendom i søknad journalført 15.02.2016. Søknaden
ble avslått, og det ble ilagt et saksbehandlingsgebyr den 16.02.2016.
I 2017 søker Berg/Garli Setersameie om fradeling av samme grunneiendom i søknad journalført
24.05.2017. Fradelingen blir tatt til følge, og det fattes vedtak om fradeling av tomt den
10.08.2017 og ilegges et saksbehandlingsgebyr. Det er dette siste gebyret som ble ilagt den
10.08.2017 i DS 558/17 som søkes fullstendig frafallt.
Ingrid Aakerli søker om nedsettelse av dette gebyret på bakgrunn av at Aakerli er av den
oppfatningen av at kommunen har brutt sin veiledningsplikt.
Det går frem av Midtre Gauldal kommunes gebyrregulativ for 2017 at det kan søkes om
nedsetting av gebyr:
«Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med
saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan kommunen etter skriftlig søknad fastsette annet
gebyr enn det som framgår av regulativet. Søknad om nedsettelse av gebyret utsetter ikke betalingsfristen.»

Rådmannen viser til tidligere historikk i saken:
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

15.02.2016
16.02.2016
18.03.2016
30.03.2016
28.04.2017
24.05.2017
01.06.2017
20.06.2017
21.06.2017
14.07.2017
17.07.2017
03.08.2017
10.08.2017
22.08.2017
30.08.2017
15.09.2017
14.09.2017

Bernt Aakerli søker om fradeling av grunneiendom med kartforretning (ref.
2016/571-1)
Søknad om fradeling av grunneiendom avslås, gebyr for saksbehandling vedlegges
(ref. 2016/571-2)
Ingrid Aakerli klager på gebyr for saksbehandling (ref. 2016/571-3)
Kommunen avslår klage på gebyr for saksbehandling (ref. 2016/571-4)
Forhåndskonferanse avholdes
Midtre Gauldal kommune mottar søknad om deling (ref. 2017/1729-1)
Kommunen sender ut foreløpig svar om mangler ved søknaden (ref. 2017/1729-2)
Kommunen mottar tilleggsopplysninger fra Berg/Garli setersameie (ref.
2017/1729-3 og 4)
Samtale med Bjørn Wang pr. tlf. vedrørende søknad om deling fra Berg/Garli
setersameie
Brev fra Ingrid Aakerli «Vedrørende fradeling av tomt J2 – Berg/Garli
setersameie» (ref. 2017/1729-5)
Kommunen besvarer brevet fra Ingrid Aakerli (ref. 2017/1729-6)
Berg/Garli Setersameie sender inn erklæringer om veirett/sikker adkomst (ref.
2017/1729-7)
Delegert vedtak «Delingsbehandling - fradeling av tomt J2 i reguleringsplan
Berg/Garli til egen grunneiendom - gbnr 79/47 – DS 558/17» fattes og sendes ut
med faktura for saksbehandlingen (ref. 2017/1729-8)
Rapport gbnr 79/47 før deling (ref. 2017/1729-9)
Protokoll for oppmålingsforretning – gbnr 79/48 (ref. 2017/1729-10)
Kommunen sender ut brev «Hjemmelsoverføring i forbindelse med
arv/skifte/uskifte» (ref. 2017/1729-11)
Ingrid Aakerli søker om nedsettelse av saksbehandlingsgebyr (ref. 2017/2934-1)

Vurderinger:
Rådmannen viser til at Ingrid Aakerli har mottatt en redegjørelse for de spørsmål som angår all
saksbehandling som ble gjennomført til og med 17.07.2017 (viser til brev med referanse
2017/1729-6). Disse spørsmålene vil ikke bli søkt besvart i denne søknaden om nedsettelse.
Aakerli uttaler at den første søknaden som ble sendt inn og avslått ikke ble realitetsbehandlet. Til
dette viser Rådmannen til svaret som kom fra kommunen den 30.03.2016 med referanse
2016/571-4:
«I Deres mail betviler De at avslaget i delingssaken er å betrakte som en reell saksbehandling.
Rådmannen har i delingssaken tatt søknaden til behandling og fattet et vedtak om avslag. Søknaden er
dermed realitetsbehandlet.»

Aakerli etterspør hvem sitt ansvar det er å anmode om forhåndskonferanse. Dette er et delt
ansvar jfr. plan- og bygningsloven §§ 21-1 og byggesaksforskriften (SAK10) 6-1, men det ingen
plikt til at forhåndskonferanse skal avholdes da dette er en «kan»-bestemmelse. Derfor er det
normalt at en slik forhåndskonferanse blir anmodet av tiltakshaver.
Aakerli viser til kommunens alminnelige veiledningsplikt jfr. forvaltningsloven § 11. Det er
korrekt at kommunen har alminnelig veiledningsplikt innenfor saksområdet, men denne plikten
er begrenset av kapasiteten til forvaltningsorganet. Rådmannen er således uenig i at
veiledningsplikten er forsømt. Det går frem av overfornevnte historikk i saken at partene har blitt
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veiledet ved flere anledninger. Forvaltningsloven oppstiller heller ingen regel for når
veiledningsplikten anses oppfylt.
Aakerli mener kommunen har forsømt sin veiledningsplikt da hun ikke ble bedt om å sende inn
manglende dokumentasjon i forhold til den første søknaden om fradeling.
Det er rekvirent/tiltakshaver/grunneier som har ansvaret for at søknaden inneholder nødvendige
opplysninger slik at kommunen kan ta stilling til om tiltaket er i samsvar med bestemmelser og
tillatelser etter plan- og bygningsloven jfr. pbl. § 20-4 og byggesaksforskriften (SAK10) kapittel
3.
I Midtre Gauldals gebyrregulativ for 2017 står følgende på side 9 om «Betalingsbetingelser og
betalingsplikt»:
«Ved avslag på søknad betales fullt gebyr. I slike tilfeller refunderes innkrevd gebyr for godkjenning av
ansvarsretter, utstikking og ajourføring av kartverket samt innkrevd tinglysingsgebyr.»

Med dette så menes det at den som har innsendt en søknad løper en egenrisiko ved at søknaden
kan bli avslått og det må likevel betales et gebyr for behandling av søknaden.
Vedrørende dato i forhold til datering av vedtak om fradeling av tomt (datert 10.8.2017). Aakerli
henviser til at vedtaket ikke kom henne i hende før 29.8.2017, mens Bjørn Wang mottok vedtaket
24.8.2017. Til dette så viser Rådmannen til at saker hvor det ilegges gebyr så behandles disse
manuelt, og dermed kan vedtaksdato fravike dato vedtaket kommer frem til
rekvirent/tiltakshaver/grunneier. En eventuell klageadgang vil gjelde fra den dato vedkommende
vedtaket retter seg mot ble kjent med vedtaket.
Konklusjon:
Det fremkommer ingen nye momenter som tilsier at gebyret skal nedsettes. Grunnlaget for
nedsatt eller frafallelse av gebyr er dermed ikke tilstede.
Vedtak:
Søknad fra Ingrid Aakerli om nedsetting av gebyr avslås.
Vedtaket fattes med hjemmel i Midtre Gauldal kommunes gebyrregulativ jfr. pbl. § 33-1.

Klageadgang
Dette er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser som kan påklages til overordnet
forvaltningsorgan innen 3 uker, jf. forvaltningsloven kapittel VI.
“Melding om rett til å klage på forvaltningsvedtak” er vedlagt som siste side i dette vedtaket.
Rådmannen vil bemerke i forhold til Deres brev at dersom dette vedtaket skal påklages, må
klagen rettes til Midtre Gauldal kommune for klagebehandling, før klagebehandlingen kan
oversendes til Fylkesmannen for endelig behandling.
Med hilsen
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Hubertina Doeven
Enhetsleder Næring, plan og
forvaltning

Even Greis Terjesønn Hansen
Rådgiver

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

Side 4 av 4

86

Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
(Forvaltningsloven § 27 tredje ledd)

Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis De ønsker å klage over vedtak De har fått
underretning om.
Klagerett:
(forvaltningsloven (fvl.) § 28)

Hvem kan det klages
til?
(fvl. § 28)

Klagefrist:

(fvl. §§ 29, 30 og 31)

Rett til å kreve
begrunnelse:
(fvl. §§ 24 og 25)

Klagens innhold:

Den som er part eller har rettslig klageinteresse, har rett til å
klage over avgjørelsen/vedtaket.
Klagen sendes til oss, dvs. det organet som har fattet vedtaket.
Hvis vi ikke tar klagen til følge, sender vi den til overordnet
forvaltningsorgan som er Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.
Klagefristen er tre - 3 - uker fra den dag underretningen om
vedtaket kom frem til vedkommende part. Det er tilstrekkelig at
klagen er postlagt innen fristens utløp. Dersom klagen kommer
inn etter fristens utløp, kan vi se bort fra klagen. Klagen kan
imidlertid tas under behandling når det foreligger særlige
grunner, som tilsier at klagen blir prøvd. Det må derfor opplyses
om årsaken til forsinkelsen. En klage som er avgjort av
Fylkesmannen, kan ikke påklages videre.
Dersom en part mener at vedtaket ikke er begrunnet, kan det
settes frem krav om det. Slik krav må fremsettes innen
klagefristen utløp. Klagefristen blir i så fall avbrutt og ny frist
begynner å løpe fra den dag begrunnelsen er kommet frem til
klager.
I klagen må det presiseres
-

Hvilket vedtak parten klager over

-

Årsaken til klagen

-

Den eller de endringer som parten ønsker

-

Eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for
vurderingen av klagen

(fvl. § 32)

Klagen må undertegnes av klager eller hans fullmektig.

Utsetting av
gjennomføringen av
vedtaket:

Selv om partene har klagerett, kan vedtaket vanligvis
gjennomføres straks. Det er imidlertid gitt adgang til å søke om å
få utsatt iverksetting av vedtaket, inntil klagefristen er ute eller
klagen er avgjort. Fylkesmannen kan på selvstendig grunnlag ta

Side 5 av 5

87

(fvl. §§ 31 og 42)

stilling.

Rett til å se sakens
dokumenter og kreve
veiledning:

Med visse begrensninger har partene rett til å se dokumentene i
saken. Reglene om dette finnes i forvaltningsloven §§ 18 og 19.
Partene må i slikt tilfelle kontakte Midtre-Gauldal kommune.
Partene vil da få nærmere veiledning om adgangen til å klage, om
framgangsmåten og om reglene for saksbehandlingen.

(fvl. § 11)

Kostnader ved klagen:

Det kan søkes om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp
etter reglene om fritt rettsråd. Her gjelder imidlertid visse
inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannens kontor eller advokat
kan gi nærmere veiledning. Det er også adgang til kreve dekning
for vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken, f.eks.
advokatbistand. Dette forutsetter vanligvis at underinstansen har
gjort en saksbehandlingsfeil som fører til endring av vedtaket.
Klageinstansen vil kunne orientere om retten til å kreve slik
dekning.

(fvl. § 36)

Klage til
Sivilombudsmannen:

Hvis partene mener de har vært utsatt for urett fra den offentlige
forvaltnings side, kan partene klage til Stortingets ombudsmann
for forvaltningen (Sivilombudsmannen). Sivilombudsmannen kan
ikke selv endre vedtaket, men kan gi sin vurdering av hvordan
den offentlige forvaltning har behandlet saken, og om det er gjort
eventuelle feil eller forsømmelser. Dette gjelder likevel ikke i
saker som er avgjort av Kongen i statsråd. Dersom partene får
klagen avgjort i statsråd fordi Kongen er klageinstans, kan
partene ikke senere bringe saken inn for Sivilombudsmannen.
Mer informasjon om klage til Sivilombudsmannen finnes på
www.sivilombudsmannen.no
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Ny delingssak
Mvh Ola Aune Hage
Midtre Gauldal Kommune
72403113

Fra: "Ingrid Aakerli" <ingrid.aakerli@politiet.no>
Til: "ajb@mgk.no" <ajb@mgk.no>
Kopi: "olahag@midtre-gauldal.kommune.no" <olahag@midtre-gauldal.kommune.no>
Sendt: 10. februar 2016 14:01:03
Emne: VS: Søknad om deling fradeling av tomt "J2" i Berg/Garli sætersameie.
Viser til tidligere henvendelse. Venter på svar vedrørende vedlagte søknad fra Bernt Aakerli. På vegne av
han scannet og sendte jeg søknaden til dere den 10.7.2015.
I og med at dette har tatt såpass langt tid, håper jeg på snarlig behandling av søknaden.
For Bernt Aakerli
Ingrid Aakerli
Fra: Ingrid Aakerli
Sendt: 10. juli 2015 10:48
Til: 'olahag@midtre-gauldal.kommune.no'
Emne: Søknad om deling fradeling av tomt "J2" i Berg/Garli sætersameie.
Viser til telefonsamtale med Anne Jorunn Bygstøyl. Oversender som avtalt søknad om fradeling av tomt i
sætersameiet Berg / Garli.
Jeg kan nås på telefon 45446822 - evt Bernt Aakerli på telefon 72434962.
Med vennlig hilsen
Ingrid Aakerli
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Bernt Aakerli
7288 SOKNEDAL

Delegert vedtak
Delegerte saker - Næring, plan og miljø - nr. 41/16
Deres ref:

Vår ref

Dato

2016/571-2

16.02.2016

Delingsbehandling - fradeling av tomt "J2" - Berg/Garli sætersameie rekvirent Bernt Aakerli
Saksopplysninger:
Bernt Aakerli søker om fradeling av èn grunneiendom fra det uregistrerte jordsameie Berg/Garli i
Midtre Gauldal kommune. Fradelingen skal nyttes til fritidshus iht søknaden.
Det omsøkte arealet omfattes av reguleringsplanen Berg/Garli Setersameie (planID:
16482000002). I reguleringsplanen er det omsøkte arealet definert som planlagt
fritidsbebyggelse.
Adkomsten til fradelingen skal løses ved privat veg i følge søknaden. Vegrettserklæringer eller
dokumentasjon for at de privatrettslige rettigheter foreligger ikke i søknaden. Videre fremgår det
ikke av søknaden hvordan forholdet rundt vann og avløp skal løses. Eventuelt om vann skal
legges inn.
Søknaden er ikke nabovarselet.
Fradelingen er søknadspliktig i medhold av plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2 bokstav b jmf §§
20-4 bokstav d og 20-1 første ledd bokstav m.
Vurderinger:
Omsøkt fradeling er i tråd med gjeldende reguleringsplan for området. Av reguleringsplanen går
det fram at det omsøkte arealet er avsatt til fritidsbebyggelse.
Pbl § 21-2 sjette ledd regulerer hvem som kan søke om tillatelse til å opprette ny grunneiendom
ved å henvise til matrikkellovens (Ml) § 9. Slik saken foreligger antar Rådmannen at søker er
andelseier i det uregistrerte jordsameie Berg/Garli. All den tid Berg/Garli jordsameie er et
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

uregistrert jordsameie uten eget grunnboksblad kan det ikke opprettes nye grunneiendommer
etter Ml § 9, første ledd, bokstav a. Videre vurderer Rådmannen at søker heller ikke er
stønadsberettiget etter noen av de andre punktene i Ml § 9.
Vedtak:
Midtre Gauldal kommune avviser søknaden med bakgrunn i at søker ikke har adgang til å søke
om deling jmf pbl § 21-2 sjette ledd, jmf matrikkelloven § 9.

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

Med hilsen

Hubertina Doeven
Enhetsleder Næring, plan og
forvaltning

Ola Hage
Rådgiver

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

Kopi til:
Berg/Garli setersameie

7288

SOKNEDAL
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Legges på sak 2016/571.
Mvh Ola Aune Hage
Midtre Gauldal Kommune
72403113

Fra: "Ingrid Aakerli" <inkerli@online.no>
Til: olahag@mgk.no
Sendt: 15. mars 2016 14:43:59
Emne: VEDRØRENDE MOTTATT FAKTURA - IFM FRADELING TOMT J2 - BERG/GARLI
Viser til dagens telefonsamtale vedrørende avslag om fradeling tomt J2-Berg/Garli.
Da tomten pr dags dato er registrert på Bernt Aakerli, ble søknaden innsendt på vegne av ham.
Før søknad ble sendt inn til kommunen den 10.7.15 snakket jeg med Anne Jorun Byggstøyl. Dette for å
forhøre meg litt om sakens gang når det gjaldt fradeling av tomt samt hvor langt tid hun trodde dette
ville ta. Hun nevnte at det var flere i samme område som hadde fått tildelt tomt, deriblant både Ola
Bjørnli og min bror Arnfinn, og at dette bare ville være en formalitet. Hun regnet med at det ikke ville ta
noen lang tid, men samtidig nevnte hun at når det gjaldt Berg/Garli jordsameie var dette uregistrert
sameie, som kunne bety at det ville ta noe lengre tid med saksbehanlingen. Hun kom ikke med noen
råd eller anbefalinger om å avvente å sende inn søknaden, på bakgrunn av de "hindringer" dette ville
medføre. Heller ikke at jeg måtte påregne å motta flere gebyr i denne sammenheng.
Jeg har full forståelse for at det offentlige har satser å gå etter når det gjelder behandling av søknader
av ulik art. Men jeg mener at dere har holdt tilbake opplysninger når dere har unnlatt å informere meg
om at det faktisk ikke har noen hensikt å søke så lenge dette sameiet ikke er registrert med eget
grunnboksblad, og at dette ville medføre en "ekstrakostnad" (ca 3600,-.) Denne informasjonen skulle
dere ha gitt meg når jeg snakket med dere i juli i 2015, eventuelt tatt en telefon til Bernt Aakerli, som er
søker, og informert han om dette. Hadde jeg fått info om dette hadde jeg selvfølgelig ventet til dette har
vært på plass. Jeg ser ikke dette som noen reell saksbehandling fra deres side, da det nå viser seg at
i følge lovendringer i 2010 gjorde en slik fradeling umulig ut fra "dagens" sameie i Berg/Garli.
Føringene var allerede gitt på forhånd. Ut fra samtale med deg i dag, kom det frem at jeg også ved en
"NY" og senere behandling måtte betale samme gebyr.
I dagens samtale nevnte du at når et eventuelt "sameie" var på plass kunne jeg ordne med en
forhåndskonferanse med kommunen for å diskutere nærmere hvilke fakta som måtte på plass. Jeg ser
det slik at ved å avtale et slikt møte som angår min søknad, legger jeg beslag på deres arbeidstid, og
skal selvfølgelig betale for dette, i form av saksbehandingsgebyr. Dette dreier seg om en reell
behandling av søknaden.
Så langt er denne søknaden avslått på bakgrunn av ei lovverksendring som på søketidspunktet var
kjent hos dere.
Snakket også med Anne Jorun i går, og hun var enig i at det var urimelig at jeg skulle bli "belastet" flere
ganger for samme jobb i samme sak.
På bakgrunn av dette ber jeg om at dere frafaller denne faktura (nr 40169849) pålydende kr 3581.
Med hilsen
Ingrid Aakerli
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Ingrid Aakerli

Deres ref:

Vår ref
2016/571-4

Dato
30.03.2016

Brev - svar på henvendelse vedørende saksbehandlingsgebyr
Viser til Deres mail av 15.03.2016.
Rådmannen vil først opplyse om at fakturering av gebyrer, i forbindelse med saksbehandling, er
regulert gjennom Midtre Gauldal kommunes gebyrregulativ. Gebyrregulativet fastsettes ved
vedtak som ikke kan påklages.
Henvendelsen gjelder avslag på delingssøknad. Rådmannen kan ikke ut ifra saksdokumenter
vurdere hva som er sagt og til hvilken tid. Rådmannen kan heller ikke se at søker, i dette tilfelle,
har anmodet om forhåndskonferanse etter plan- og bygningslovens § 21-1. Forhåndskonferansen
skal avklare innholdet og rammene i en eventuell søknad.
I Deres mail betviler De at avslaget i delingssaken er å betrakte som en reell saksbehandling.
Rådmannen har i delingssaken tatt søknaden til behandling og fattet et vedtak om avslag.
Søknaden er dermed realitetsbehandlet.
De nevner i mailen at søknaden ble sendt Midtre Gauldal kommune den 10.07.2015. I
kommunens saksarkiv er delingssøknaden registrert inn 15.02.2016. Rådmannen kan ikke gjøre
rede for hva som skyldes dette avviket, men antar at søknaden enten har forsvunnet i posten eller
på annet vis er tapt. Rådmannen vurderer at saksbehandlingstiden må beregnes fra 15.02.2016 all
den tid det ikke kan dokumenteres at kommunen har mottatt søknaden tidligere.

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

Telefon
72 40 30 00

96

Telefaks
72 40 30 01

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

På bakgrunn av at det ikke er krevd forhåndskonferanse i saken og at påstandene i mail av
15.03.2016 ikke er dokumentert i tidligere saksgang vurderer Rådmannen at faktura (nr
40169849) ikke frafalles.
Med hilsen

Ola Hage
Rådgiver
Dette dokumentet er elektronisk signert og har derfor ingen håndskreven signatur.
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Fra: Ola Aune Hage[ola.aune.hage@midtre-gauldal.kommune.no]
Sendt: 21.06.2017 13:39:03
Til: arkivet[arkiv@midtre-gauldal.kommune.no]
Tittel: Fwd: Attached Image

Settes på sak 17/1729
Mvh Ola Aune Hage
Midtre Gauldal Kommune
72403113

Fra: "Bjørn Wang" <bjorn.wang@gauldalinstallasjon.no>
Til: "olahag@mgk.no" <olahag@mgk.no>
Sendt: 20. juni 2017 15:28:49
Emne: VS: Attached Image
Hei,
Viser til mottatt foreløpig svar på søknad om fradeling av tomt, vedlagt.
‐ Delingsareal skal være 700m2
‐ Legger ved kart som viser arrondering
‐ Vann er basert på lokal brønn. Avløp er ikke aktuelt
‐ Med utgangspunkt i at søknaden gjelder tomt som er del av godkjent reguleringsplan skjønner jeg ikke at
spørsmål knyttet til sikring av adkomst kommer opp nå. Ber om en orientering i forhold til dette.
‐ Vegtrase fra P11 til tomt. Dersom det ikke kan godkjennes vegtrase fram til tomt uten forutgående politisk
planavklaring ønsker jeg en tilbakemelding fra plankontoret med anbefalinger på hvordan dette best kan
løses med tanke på fremtidig utbygging innenfor planen. Det er en kjent sak at praksis frem til nå er at det
etableres veger fram til tomtene. Dette er i tråd med de krav som settes i dag til hyttebygging. En fremtidig
politisk behandling av alle enkeltsøknader knyttet til vei virker unødig. Kan eksisterende plan utvides med
dette tillegget og behandles under ett?
Mvh
Bor Berg Garli setersameie
Bjørn Wang
Leder
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Fra: Ola Aune Hage[ola.aune.hage@midtre-gauldal.kommune.no]
Sendt: 28.06.2017 10:05:02
Til: arkivet[arkiv@midtre-gauldal.kommune.no]
Tittel: Fwd: Attached Image

Legges på sak 17/1729
Mvh Ola Aune Hage
Midtre Gauldal Kommune
72403113

Fra: "Bjørn Wang" <bjorn.wang@gauldalinstallasjon.no>
Til: "olahag@mgk.no" <olahag@mgk.no>
Sendt: 20. juni 2017 15:28:49
Emne: VS: Attached Image
Hei,
Viser til mottatt foreløpig svar på søknad om fradeling av tomt, vedlagt.
‐ Delingsareal skal være 700m2
‐ Legger ved kart som viser arrondering
‐ Vann er basert på lokal brønn. Avløp er ikke aktuelt
‐ Med utgangspunkt i at søknaden gjelder tomt som er del av godkjent reguleringsplan skjønner jeg ikke at
spørsmål knyttet til sikring av adkomst kommer opp nå. Ber om en orientering i forhold til dette.
‐ Vegtrase fra P11 til tomt. Dersom det ikke kan godkjennes vegtrase fram til tomt uten forutgående politisk
planavklaring ønsker jeg en tilbakemelding fra plankontoret med anbefalinger på hvordan dette best kan
løses med tanke på fremtidig utbygging innenfor planen. Det er en kjent sak at praksis frem til nå er at det
etableres veger fram til tomtene. Dette er i tråd med de krav som settes i dag til hyttebygging. En fremtidig
politisk behandling av alle enkeltsøknader knyttet til vei virker unødig. Kan eksisterende plan utvides med
dette tillegget og behandles under ett?
Mvh
Bor Berg Garli setersameie
Bjørn Wang
Leder
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Berg/Garli setersameie
7288 SOKNEDAL
Att. Bjørn Wang
Foreløpig svar
I hht. forvaltningslovens § 11 a
”Må det forventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid
før en henvendelse kan besvares, skal det snarest råd gis
underretning om dette med angivelse av grunnen, og så
vidt mulig også meddeles når svar kan ventes”.

Deres ref:

Vår ref

Dato

2017/1729-2

01.06.2017

Foreløpig melding i forvaltningssak
Sak
Foreløpig svar - deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av tomt J2 - gbnr 79/47
Saken datert
Saken mottatt
14.05.2017
24.05.2017
Saken blir avgjort av
Saksbehandler
Administrativt
Ola Hage
Saken blir avgjort
Nærmere opplysninger om hvorfor saken ikke kan avgjøres med en gang
Vi har stor arbeidsbyrde, slik at nye saker må vente en tid.
Vi må innhente uttalelser fra andre instanser
Andre grunner til at saken ikke kan avgjøres med en gang
Følgende må avklares/utbedres før saken kan behandles ferdig:
 Søknaden er fremme med et delingsareal på «70 m²». Rådmannen anser dette som en feil
og ber om at arealet verifiseres og evt korrigeres. Regplan regulerer tomtestørrelsen til
ca 700 m².
 Søknaden mangler kart som viser arrondering og fasong på delingen
 Søknaden mangler beskrivelse av hvordan vannforsyning og avløp skal løses, samt evt
rettigheter i den forbindelse
 Søknaden mangler sikring av adkomst fra offentlig åpen veg inkl parkering jmf pbl § 274. Rettigheter til adkomst og parkering må sikres gjennom erklæringer fra berørte
vegrettshavere fra E6.
 Søknaden viser vegtrasé som er inntegnet i strid med vedtatt reguleringsplan. Inntegnet
Postadresse
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E-post: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no
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veg fra parkering P11 kan ikke realiseres uten forutgående politisk planavklaring.
Midtre Gauldal kommune gjør oppmerksom på at søknadsbehandlingen er gebyrbelagt, jfr.
gjeldende Kommunale gebyrer og avgifter.
Med hilsen
Ola Hage
Rådgiver
Dette dokumentet er elektronisk signert og har derfor ingen håndskreven signatur.
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Fra: Ola Aune Hage[ola.aune.hage@midtre-gauldal.kommune.no]
Sendt: 14.07.2017 10:36:49
Til: arkivet[arkiv@midtre-gauldal.kommune.no]
Tittel: Fwd: Fradeling av tomt J2 i sætersameiet Berg Garli / gnr 79/bnr 47

Legges på sak 2017/1729
Mvh Ola Aune Hage
Midtre Gauldal Kommune
72403113

Fra: "inkerli" <inkerli@online.no>
Til: "Olahag" <olahag@mgk.no>
Kopi: "Re:" <hubdoe@mgk.no>, "bjorn wang" <bjorn.wang@sorbakken.no>, knd@midtregauldal.kommune.no
Sendt: 14. juli 2017 08:52:07
Emne: Fradeling av tomt J2 i sætersameiet Berg Garli / gnr 79/bnr 47
Ved tidligere kontakt i denne saken hvor jeg etterlyste informasjon, ble jeg møtt med at du ikke bruker å
ringe "folk". Det ser også ut som det er veldig vanskelig å få noen svar på mine skriftlige henvendelser.
I mail av 3.7.2017, ønsket jeg svar på noen konkrete spørsmål i nevnte sak. Jeg presiserte at jeg
ønsket tilbakemelding innen 7.7., men så langt har jeg ikke mottatt noe svar.

På bakgrunn av dette imøteser jeg svar snarest!

Viser for øvrig til Forvaltningsloven § 11 angående veiledningsplikt.

Med hilsen
Ingrid Aakerli

-------- Opprinnelig melding -------Emne:hubdoe@mgk.no; bjorn.wang@sorbakken.no
Dato:03.07.2017 17:50
Fra:Ingrid Aakerli <inkerli@online.no>
Til:olahag@mgk.no
Vedrørende saksbehandling av ovennevnte sak. Se vedlegg.
Med hilsen
Ingrid Aakerli
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Midtre Gauldal Kommune
v/Ola Hage

Heimdal, 3. juli 2017

VEDRØRENDE FRADELING AV TOMT «J2» - BERG/GARLI SÆTERSAMEIE
10.07.15:

Søknad på fradeling av tomt «J2» i Berg / Garli Sætersameie. Har fått bekreftet
at den er mottatt og videresendt Ola Hage/Midtre Gauldal kommune. Ola Hage
skulle være tilbake etter ferie påfølgende mandag.

10.02.16:

Ringte kommunen v/Ola Hage. Etterspurte svar på fradelingssøknad. Hage
kunne ikke finne den, og hadde heller ingen god forklaring på hvor den var blitt
av. Sendte ovennevnte mail/søknad på nytt til Ola Hage.

16.02.16:

Fikk avslag med den begrunnelse at fradeling ikke kunne innvilges, da
Berg/Garli først måtte registreres som sameie. Dette som følge av nytt lovverk
av 2010. Jeg ble ilagt et behandlingsgebyr på ca kr 3600,-. På tross av nytt
lovverk, er jeg for øvrig kjent med at flere har fått fradelt/bygget fritidsbolig
etter 2010.

2016-2017:

I løpet av tiden «registreringen» av sameiet var under behandling hadde jeg
flere ganger kontakt med både kommunen og Bjørn Wang om fremdrift i
prosessen – registrering av sameiet Berg/Garli. Fikk beskjed om å avvente til
alt var på plass.

28.4.17:

Klok av skade ble det avholdt forhåndskonferanse. I følge Ola Hage var det en
fordel med en slik konferanse. Denne skulle avklare innholdet og rammene i en
søknad.
Til stede: Ola Hage, Lisbeth Joramo, min bror Bernt Aakerli (grunneier) og
undertegnede. I avtale med kommunen skulle følgende dokumenter vedlegges:
 Søknad om fradeling
 Nabovarsel
 Situasjonskart
 Adkomst
Det ble drøftet adkomst fra parkeringsplass til tomt i dette møtet. I følge
reguleringsplan var det ikke regulert for vei i «sameiet». For øvrig tegnet jeg
inn en «sti» som viste adkomst til tomta.

22.5.17:

Søknad med vedlegg sendt pr mail til Bjørn Wang

1.6.17:

Datert foreløpig melding om forvaltningssak fra Midtre Gauldal kommune,
med følgende innvendinger:
 Søknaden mangler kart som viser arrondering/fasong på delingen
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6.6.17:

o Skal ikke dette avklares på forhåndskonferansen?
Søknaden mangler sikring av adkomst
o Skal ikke dette avklares på forhåndskonferansen?
«anmerkning» på at jeg hadde tegnet inn veitrase fra p-plass.
o Hvorfor ble det presisert på forhåndskonferansen at skisse på
adkomst skulle vedlegges i søknaden?
Beskrivelse angående vannforsyning og avløp
Delingsareal angitt til ca 70 m2

Undertegnede ringte til Midtre Gauldal kommune v/Hage og meddelte at
vannforsyning er basert på lokal brønn og avløp ikke aktuelt. Det ble inntegnet
«sti» fra parkeringsplass til tomt. Dette fordi det i følge både søknad og
forhåndskonferanse skulle nedtegnes «adkomst».
Delingsareal skulle være 700 m2.

9.6.17:

Bjørn Wang / Sameiet har mottatt svaret fra kommunen.

10.6.17:

Midtre Gauldal kommune/Ola Hage hadde lovt å ringe Bjørn Wang etter
kl 1200 samme dag. Avtalen ble ikke fulgt opp.
Bjørn Wang på sin side skulle ringe meg så snart han hørte fra kommunen.

12.6.17:

Ble kontaktet pr SMS av Bjørn Wang. Ola Hage hadde tatt en ukes ferie, og
ingen andre ledig på kommunen.

14.6.17:

Bjørn Wang prøver å få kontakt med kommunen. Søknaden kan ikke avklares
før Hage er tilbake etter ferie. Wang tar seg en tur på mandag (19.6.2017) og
satser på å få et møte med han.

21.6.17:

Mottatt telefon fra Bjørn Wang. Han har hatt kontakt med kommunen, som ber
meg utforme en dispensasjonssøknad fra gjeldende reguleringsplan knyttet til
etablering av vei fra parkeringsplass til tomta, gnr 79 bnr 47. I tillegg tegne inn
veien på et situasjonskart. Denne skulle behandles i politisk planutvalg. Denne
ble send til Bjørn Wang samme dag fra meg.
 Skal ikke dette avklares på forhåndskonferansen?
Fikk for øvrig «anmerkning» på «foreløpig melding» om at det ikke var
regulert for vei. Det er en kjent sak at praksis frem til nå, at det etableres veier
fram til tomtene. Dette er i tråd med de krav som settes i dag til hyttebygging.

28.6.17:

Undertegnede ringte Midtre Gauldal kommune og etterspurte Ola Hage eller
noen på hans avdeling.
De var ikke til stede da de var på seminar ut uken.
Jeg ønsket opplysninger når det skulle være møte i utvalget, og om søknaden
var behandlet.
Fikk til svar at siste møtet i planutvalget var den 19.6. Håper for øvrig at Bjørn
Wang ble orientert om dette møtet, slik at han kunne få videresendt
dokumentasjonen i saken.

111

3

Har noen spørsmål i denne forbindelse:


I telefonsamtale med en ansatt ved "Arkivet" den 28.6.17. v/Midtre Gauldal
kommune, ble jeg orientert om at det hadde vært møte i utvalget den 19.6.17. –
Ble min søknad behandlet der?
 Hvis ikke – når er neste møte i utvalget?
 Må dispensasjonssøknaden godkjennes før oppmålingen kan gjennomføres?
 Fikk opplyst fra Bjørn Wang at alle papirene nå skal være i orden, kan ikke da
oppmålingen gjennomføres?
 Kan jeg sende inn byggesøknad på nevnte tomt før jeg får godkjent fradelingen og dispensasjonssøknaden?
I så fall – kan dere sende meg de nødvendige dokumenter for byggesøknad på mail til:
inkerli@online.no. Svar på ovennevnte spørsmål sendes til samme mail-adresse snarest og
senest innen fredag 7.7.2017
Tatt i betraktning at min første søknad om fradeling av ovennevnte tomt var den 10.7.2015,
synes jeg denne saken har tatt altfor lang tid. Jeg ble heller ikke den gang orientert om at en
fradeling ikke var mulig på grunn av nytt lovverk fra 2010. Er det ikke noe som heter
opplysningsplikt i deres etat?
Bygge-ansvarlig har i lengre tid nå stått klar til å starte med oppdraget. Han har nå medelt
meg at han ikke kan vente mye lengre på denne prosessen fra kommunens side, og at han i
stedet må takke ja til andre oppdrag. Dette medfører ytterligere forsinkelser for min del. Nå er
det i tillegg ferietid, noe som også vil forsinke prosessen ytterligere. Det er ikke vintervei til
nevnte tomt, slik at jeg er redd dette drøyer ut og jeg må vente til neste år før jeg i det hele tatt
kan komme i gang. Det er nå gått 2 år siden første gang jeg søkte om fradeling av denne
tomta. Det er nesten utrolig at det er mulig å kunne bruke så lang tid på en søknad om
fradeling, der tomtene er innregulert for mange år siden.
Fikk opplyst av Ola Hage at det var en fordel med en forhåndskonferanse. Dette skulle
avklare innholdet og rammene i søknaden. Det virker som forhåndskonferansen var dårlig
planlagt fra kommunens side, da det hele tiden har dukket opp nye momenter til søknaden.
Har alle momentene blitt nevnt i forhåndskonferansen, har denne saken trolig vært avsluttet.
Med hilsen
Ingrid Aakerli

Kopi:
Bjørn Wang (leder Berg/Garli sætersameie)
Hubertina Doeven (Enhetsleder Næring, plan og forvaltning)
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Ingrid Aakerli
Wilhelmsmyrvegen 7 B
7088 Heimdal

Deres ref:

Vår ref
2017/1729-6

Dato
17.07.2017

Tilbakemelding på brev vedrørende søknad om deling/rekvisisjon av
oppmålingsforretning - fradeling av grunneiendom - gbnr 79/47
Viser til Deres brev av 03.07.2017.
Først må partsforholdene i saken avklares. Søknad om deling fremmes av eier av gbnr 79/47.
Gbnr 79/47 er eiendommen som i dagligtale omtales som Berg/Garli setersameie.
Matrikkellovens (Ml) § 9 regulerer hvem som kan fremme søknad om fradeling. I dette tilfelle er
det Ml § 9 bokstav a som kommer til anvendelse; vedkommende som har grunnbokshjemmel. I
denne saken er det styret i sameiet som forvalter grunnbokshjemmelen iht jordskiftesak som
fastsetter vedtekter, styresammensetning og andeler i sameie. Kommunen som
bygningsmyndighet forholder seg dermed kun til styret i Berg/Garli setersameie som er formell
søker i saken. De er da fremtidig potensiell kjøper av den omsøkte fradelingen og forholder Dem
til selger som i dette tilfelle er Berg/Garli setersameie.
Historikk i saken
28.04.2017 Forhåndskonferanse avholdes
24.05.2017 Midtre Gauldal kommune mottar søknad om deling
01.06.2017 Kommunen sender ut foreløpig svar om mangler ved søknaden
20.06.2017 Kommunen mottar tilleggsopplysninger fra Berg/Garli setersameie
21.06.2017 Samtale med Bjørn Wang pr tlf vedrørende søknad om deling fra Berg/Garli
setersameie
14.07.2017 Brev fra Ingrid Aakerli «Vedrørende fradeling av tomt J2 – Berg/Garli
setersameie»
Samtlige formelle henvendelser som er rettet til Midtre Gauldal kommune er besvart innenfor
lovkravene i forvaltningsloven og plan- og bygningsloven. En henvendelse kan ikke forsere
behandlingskøen ved å sette egen tidsfrist.
Postadresse
7290 STØREN
E-post: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no

Telefon
72 40 30 00
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En forhåndskonferanse kan kun beskrive hva som skal foreligge ved en søknad, og ikke hvordan
de ulike kravene skal oppfylles. Eksempelvis ble det ved forhåndskonferansen opplyst om at
adkomst må sikres. Hvordan adkomsten skal sikres er opp til søker, men kommunen avgjør om
kravet i pbl § 27-4 er oppfylt.
Av kartvedlegg til søknad av 23.05.2017 var det inntegnet en adkomst på gjeldende
reguleringsplankart. Det fremgikk ikke om dette var tiltenkt vegtrasé eller sti. Rådmannen har,
som De viser til, en veiledningsplikt og det ble derfor opplyst om at opparbeidelse av veg er i
strid med gjeldende reguleringsplan. Reguleringsplanen viser til at det skal nyttes felles
parkeringsplass og etableres stier til de enkelte tomtene. Reguleringsplanen for Berg/Garli
setersameie ble fremmet av sameie selv, og er vedtatt i Midtre Gauldal kommunestyre. Planen er
gjeldende for alle parter som berøres av planen.
Hva gjelder delingssøknaden er følgende punkt fortsatt uavklart:
 Erklæring fra rettighetshaver for å benytte lokal brønn (pbl § 27-1)
 Rettigheter til adkomst herunder parkering fra berørte vegrettshavere fra E6 og frem til
tomten (pbl § 27-4)
Søknad om deling er ikke avhengig av kjøreadkomst til fritidstomter. Adkomst kan sikres ved
gangadkomst fra parkering, men gangadkomst må også sikres ved erklæring fra berørt
grunneier/vegeier. Erklæringer må utformes slik at disse kan tinglyses på den omsøkte delingen.
Rådmannen stiller seg uforstående til at søker og fremtidig kjøper av tomten har oppfattet det slik
at delingen er betinget av dispensasjon. Dette er ikke tilfelle, men forutsetter at det søkes i tråd
med reguleringsplan. Videre ble alle momentene som tas opp i brev av 03.07.2017 belyst i
forhåndskonferansen. Som tidligere nevnt kan ikke Rådmannen diktere hvordan lovkravene skal
oppfylles, men kun opplyse om kravene. Videre er det utenfor Rådmannens ansvar å avklare de
privatrettslige forhold, foruten å se til at avklaringene er på plass før deling gjennomføres etter
pbl 20-1 bosktav m.
Til Deres spørsmål om søknad om dispensasjon ble behandlet i utvalgsmøte 19.06.2017 er svaret
nei. Søknad om dispensasjon ble tilsendt Midtre Gauldal kommune i dag, 17.07.2017, fra Bjørn
Wang.
Byggesøknaden kan fremmes, men det må fremgå at De har rettighet til å bygge på annen manns
grunn. Søknadspapirer i den forbindelse finnes på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet
www.dibk.no. En søknad om fritidsbygg er underlagt ansvarsretter og Rådmannen vil anbefale at
kvalifisert foretak benyttes som ansvarlig søker.
Rådmannen har forståelse for at regelverket kan virke rigid, men det må følges. Om det fortsatt
skulle være usikkerhet rundt kravene som stilles i lovverk og arealplaner anbefaler Rådmannen at
det søkes sakkyndig bistand i delingssaken.

Med hilsen

Ola Hage
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Rådgiver
Dette dokumentet er elektronisk signert og har derfor ingen håndskreven signatur.
Kopi til:
Hubertina Doeven
Bjørn Wang
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Fra: Ola Aune Hage[ola.aune.hage@midtre-gauldal.kommune.no]
Sendt: 08.08.2017 12:57:00
Til: arkivet[arkiv@midtre-gauldal.kommune.no]
Tittel: Fwd: Erklæring om veirett, ref deres sak 2017/1729-2

Legges på saken
Mvh Ola Aune Hage
Midtre Gauldal Kommune
72403113

Fra: "bjorn wang" <bjorn.wang@gauldalinstallasjon.no>
Til: "olahag@mgk.no" <olahag@mgk.no>
Kopi: "nils.ove.fossum@gauldalen.no" <nils.ove.fossum@gauldalen.no>
Sendt: 8. august 2017 09:16:59
Emne: Erklæring om veirett, ref deres sak 2017/1729-2
Hei,
Vedrørende mangel på sikring av adkomst.
Erklæring fra Garlivegen og Berg/Garli sendes vedlagt.
Mvh
For Berg/Garli setersameie
Bjørn Wang, leder
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Berg/Garli setersameie
7288 SOKNEDAL
Att. Bjørn Wang

Delegert vedtak
Delegerte saker - Næring, plan og miljø - nr. 558/17
Deres ref:

Vår ref

Dato

2017/1729-8

10.08.2017

Delingsbehandling - fradeling av tomt J2 i reguleringsplan Berg/Garli til egen
grunneiendom - gbnr 79/47
Saksopplysninger:
Berg/Garli setersameie ved Bjørn Wang søker om fradeling av én grunneiendom fra gbnr 79/47 i
Midtre Gauldal kommune. Den omsøkte fradelingen skal nyttes til fritidsbebyggelse. Arealet som
omfattes av søknaden ligger innenfor reguleringsplanen for setermarka Berg/Garli (planID: 1648
2000002) og er angitt som J2. I reguleringsplanen er arealet avsatt til planlagt fritidsbebyggelse.
Delingen som omsøkes har et anslått areal på 700 m².
Leder i Garlivegen, Nils Ove Fossum, har erklært vegrett for den omsøkte tomten fra E6 og langs
hovedvegen frem til Langvatnet. Videre har leder i sameie, Bjørn Wang, erklært vegrett på felles
adkomstveger som knytter seg til Garlivegen. Erklæringene er begge datert 03.08.2017.
I epost av 20.06.2017 beskriver søker at håndtering av avløp ikke er aktuelt og at vann er basert
på lokal brønn.
Fradeling er søknadspliktig i medhold av plan- og bygningslovens § 20-2 andre ledd bokstav b
jmf §§
20-4 bokstav d og 20-1 bokstav m.
Vurderinger:
Rådmannen vurderer at delingen er i tråd med reguleringsplanen for området.
Adkomst vurderes som sikret ved at rettighetshavere har erklært vegrett langs Garlivegen med
sideveger. I kartvedlegg til søknaden er det anvist adkomstløsning fra parkeringsplass (p 11) og
Postadresse
7290 STØREN
E-post: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no

Telefon
72 40 30 00
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frem til den aktuelle delingen. Denne adkomsten kan ikke etableres som kjøreveg jmf
planbestemmelsene til gjeldende reguleringsplan. I følge planbestemmelsene fremgår følgende:
«Stier mellom parkeringsplasser/kjøreveg og hyttetomter kan opparbeides. Fortrinnsvis
slik at flere hyttetomter får felles sti. Det skal tilstrebes å bruke allerede etablerte stier.
Med «sti» menes gangsti på maks 1 meters bredde»
Sikring av avløpshåndtering vurderes som ikke relevant på bakgrunn av opplysninger i søknaden
om at dette forholdet ikke er aktuelt. Rådmannen vurderer bemerkningen om at forholdet ikke er
aktuelt dithen at det ikke skal legges inn vann i bygninger på den omsøkte delingen. Det
bemerkes at å legge inn vann i bygning vil medfører krav om særskilt tillatelse etter
forurensingsloven (utslippstillatelse).
Vannforsyning vurderes som sikret ved at søker opplyser i søknaden om at det skal benyttes lokal
brønn.
Vedtak:
Midtre Gauldal kommune vedtar søknad om fradeling av tomt J2 fra reguleringsplan for
Setermarka Berg/Garli. Delingen skjer fra gbnr 79/47 for opprettelse av én grunneiendom til
fritidsformål i samsvar med reguleringsplan.
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-2 andre ledd bokstav b jmf §§ 20-4
bokstav d og 20-1 bokstav m og begrunnes med at delingen er iht reguleringsplan.

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

Ola Hage
Rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk signert, og krever ingen håndskreven signatur.
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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.
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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.
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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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Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 28.08.2017
Saken utsettes til neste utvalgsmøte 18.09.2017.

Vedtak
Saken utsettes til neste utvalgsmøte 18.09.2017.

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 18.09.2017
Haukdal (V) fremmet følgende alternative forslag:
«Utvalg for Næring, Plan og Miljø vedtar å utsette utlegging av reguleringsplan 16482015006
Nerøyen deponi og sender den ikke ut på høring og offentlig ettersyn med endringer beskrevet i
vurderingen.
Vedtaket fattes på grunnlag av at utvalget ønsker at reguleringsplan for E6 Korporalsbru –
Presteigen og E6 Presteigen – Gyland ferdigstilles først».
Alternativt forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak
Utvalg for Næring, Plan og Miljø vedtar å utsette utlegging av reguleringsplan 16482015006
Nerøyen deponi og sender den ikke ut på høring og offentlig ettersyn med endringer beskrevet i
vurderingen.
Vedtaket fattes på grunnlag av at utvalget ønsker at reguleringsplan for E6 Korporalsbru –
Presteigen og E6 Presteigen – Gyland ferdigstilles først.

134

Nerøyen deponi
Plankart
UTM32
1:2000 (A3)
Ekv: 1 m
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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. 142

Saksnr. 2016/2691-6

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
133/16

Møtedato
07.11.201
6
9/17
06.02.201
7
162/17
04.12.201
7
Saksbehandler: Kristine Bye

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

Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av
arealformål - gbnr 130/56

Dokumenter i saken:
1 I
Søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - endring av
arealformål - gbnr 130/56 - Jardar Helland
2 U Høringsbrev - dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56
3 I
Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56
4 I
Ber om utsatt frist for besvarelse - Dispensasjon
fra kommuneplanens arealdel - gnr/bnr 130/56
5 I
Uttalelse til dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - gbnr 130/56
6 S Dispensasjonsbehandling - fra
kommuneplanens arealdel - endring av
arealformål - gbnr 130/56
7 I
Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - endring av arealformål - Midtre
Gauldal 130/56

(Vedleggene er markert med fet skrift).
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Byggmester Jardar Helland AS
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag m.fl.
Mattilsynet
Statens vegvesen - Region midt
Statens vegvesen - Region midt

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Ingress
Jardar Helland søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å endre arealformål fra
bolig til også å innfatte et mindre næringsbygg i form av tilbygg til garasje på 145m2 på
eiendommen gbnr 130/56

Saksopplysninger
Bakgrunn
Jardar Helland søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å endre arealformål fra
bolig til også å innfatte et mindre næringsbygg i form av tilbygg til garasje på 145m2 på
eiendommen gbnr 130/56. Søknaden ble mottatt 29.08.2016.
Beliggenhet
Den omsøkte eiendommen ligger i den nordlige enden rett utenfor reguleringsplan for
Bakkhåggan boligfelt, sør – øst for Soknedal sentrum.

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

Dagens situasjon/beskrivelse av tiltaket
Tiltakshaver beskriver at: ‘’Byggeplanene ble aktualisert som følge av Midtre Gauldal
kommunes oppsigelse av
vårt leide lagerlokale i Soknes leir med utflyttingsfrist 31/10 d.å.
Tilbygget skal i hovedsak lagre og pre – cut av materialer og utstyr som skal ut på byggeplass.
Tilbygget er
planlagt i tilknytting til privat – garasjen og utstyr/materialer vil derfor medbringes ved kjøring
som allikevel
gjøres til/fra byggeplass morgen og kveld.’’
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Figur 2 Situasjonskart over tiltaket. Eksisterende bolig ligger innenfor reguleringsplan for Bakkhåggan boligfelt avsatt til bolig, mens det nye
lagerbygningen kommer utenfor reguleringsplanen.

Planavklaring
Omsøkte tiltak ligger innen for kommuneplanens arealdel vedtatt 30.04.2010, med følgende
bestemmelser:
Den omsøkte eiendommen ligger i utgangspunktet i LNF – sone 1. Det det ikke tillates ny eller
vesentlig utvidelse av spredt bolig -, ervervs- eller fritidsbebyggelse samt andre søknadspliktige
anlegg.
I 2010 ble det derimot søkt om fradeling av en eiendom fra gbnr 130/3 på ca. 750m2 til
boligformål. Dette skulle overføres til Jardar Helland som tilleggsareal til hans boligtomt gbnr
130/53.
Likevel vil et tilbygg på eksisterende garasje kategorisert som et næringsbygg være i strid med
planen, og det må derfor søkes om dispensasjon.
Søkers begrunnelse for tiltaket
henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har
oppgitt følgende begrunnelse:
‘’Trafikk – konsekvens vil være liten som følge av endringen, da det i hovedsak er snakk om
lagring og pre – cut materialer og utstyr. (…)
Det ligger i eiers egeninteresse at bygget utformes med dempet front mot tunet/sørlig retning og
tilpasses privat – garasje i materialvalg og utforming.
Eiendommen ligger tilbaketrukket i nordlige enden av boligfelt Bakkhåggan. Eiendommen er
omkranset med skog og vil pga. byggets utforming, og særlig, eiendommens plassering ved
feltet, ikke endre områdets karakter nevneverdig.
Det foreligger derfor særlige grunner til at dette kan tillates.’’
Høring/nabovarsel
Søknad om dispensasjon ble sendt på høring med frist 03.10.2016, Statens vegvesen fikk utsatt
frist til 04.10.2016. Følgende har svart innen tidsfristen:
Fylkesmannen i Sør – Trøndelag
Fylkesmannen påpeker at man ikke kan endre arealformål på eiendommen igjennom
dispensasjon. Endring av arealformålet må skje igjennom endring i kommuneplanens arealdel.
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Fylkesmannen vet med bakgrunn i tidligere saker at blanding av næringsformål og boligformål
er uheldig og kan by på problemer. Fylkesmannen er av den oppfatning at det å bande denne
type næring med bolig vil kunne skape problemer. Kapping av materialer ect. kan gi økt støy for
naboer, og frakt ut og inn av området gir økt trafikk, med større kjøretøy, og de ulemper som
dette medfører. Fylkesmannen påpeker derfor at kommunen bør styre bygging av denne type
næringsbygg til områder avsatt til dette formålet.
Fylkesmannen er av den oppfatning at kommunen bør styre utbyggingen av denne type næring
til områder avsatt til formålet.
Fylkesmannen minner om at alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes etter
prinsippene i naturmangfoldloven §§8-12 (jf nml §7).
Sør – Trøndelag fylkeskommune
Ingen merknad.
Så vidt fylkeskommunen kan se fra kulturminneregisteret, er det ikke registrert automatisk
fredede kulturminner innen området. Selv om dette registeret er noe mangelfullt, vurderer de det
til å være relativ liten risiko for at planen vil komme i konflikt med slike. Fylkeskommunen
minner imidlertid om den generelle aktsomhetsplikten etter §8 i kulturminneloven. Dersom en
under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet kulturminne), må en
stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen.
Mattilsynet
Mattilsynet har ingen merknader til søknaden om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel av
hensyn til forhold som angår eksisterende vannforsyningssystemer.
Mattilsynet har forventninger til at sikkerheten til eventuelle private vannforsyningssystemer og
tilhørende infrastruktur blir kartlagt før eventuell oppstart og tatt hensyn til ved utbyggingen.
Statens vegvesen
Omsøkte eiendom ligger i enden av et mindre boligfelt som har adkomst via privat veg ut på Fv.
651. Statens vegvesen har ingen merknader til selve omreguleringen.
Vi gjør imidlertid oppmerksom på at avkjørselen til fylkesvegen ikke ser ut til å møte våre krav
om utforming med tanke på sikt og helling i avkjørselen. Hvis Midtre Gauldal kommune velger
å innvilge dispensasjon fra arealdelen, må tiltakshaver søke om utvidet bruk av avkjørselen.
Vi ber om at dere gjør oppmerksom på dette. Da kan det bli aktuelt at vi krever at avkjørselen
skal opparbeides i henhold til regler om bygging og vedlikehold av veger og fylkesveg.
Forutsetninger som må oppfylles for å kunne gi dispensasjon
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom hensynet til
bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelser, ikke vesentlig blir
tilsidesatt.
Samt at fordelene med å innvilge dispensasjonen må være klart større enn ulempene, etter en
samlet vurdering.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
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Dispensasjonen kan gis både midlertidig og varig. Det kan i tillegg settes vilkår ved
Dispensasjonen.

Vurdering
Eiendommen er opprinnelig en tomt avsatt til LNF – sone 1, men er i dag omgjort til en
boligtomt. Nærområdet består av flere boligtomter og områder avsatt til LNF – sone 1.
Rådmannen er i utgangspunktet skeptisk til at det tillattes næringsformål i et slikt område.
Rådmannen ser at det foreligger et nabovarsel, men dette er kun til eiendommene nord for
boligtomten (gbnr 130/4 og 130/3). Rådmannen mener nabovarselet er mangelfullt. Transporten
til eiendommen vil gå gjennom hele boligfeltet, og rådmannen ser det som nødvendig at alle
boligtomtene som inngår i reguleringsplanen Bakkhåggan boligfelt blir varslet. Rådmannen har
likevel valgt å legge fram saken til politisk behandling for å få avklart planmyndighetens syn i
saken.
Den omsøkte eiendommen ligger i utkanten av boligfeltet på Bakkhåggan, utenfor eksisterende
reguleringsplan Bakkhåggan boligfelt. Det eksisterer allerede en garasje på eiendommen, og
tiltakshaver ønsker å bygge på denne garasjen med et tilbygg på 145m2 som skal brukes til
næringsformål. Et næringsbygg er ikke det samme som garasje.
Rådmannen har forståelse for at tiltakshaver må se etter alternative lokaler for lagring av
byggeplassens materialer og utsyr da det foreligger en oppsigelse på bruken av lagerlokalene på
Soknes leir. Likevel mener rådmannen det er uheldig at et slikt lokale plasseres på denne
eiendommen, og mener i likhet med Fylkesmannen at områder som allerede er avsatt til næring
er å foretrekke.
Selv om tiltakshaver i dag ønsker å bruke tilbygget kun for å lagre materialer og utstyr som skal
ut på byggeplass, og mener dette ikke øker trafikken ytterligere i området, kan en
omdisponering til næring i framtiden også åpne opp for annen næring på denne tomten.
Kommunen vil da ikke ha noen hjemmelsgrunnlag for å stoppe annen type næring som muligens
kan være belastende for nærområdet. Dette mener rådmannen er uheldig, og kan på sikt medføre
store konsekvenser for området og undergrave gjeldende planer.
Ønsker man å tilrettelegge for en slik næringsvirksomhet, skal dette skje som en
reguleringsendring og ikke gjennom en dispensasjon. Rådmannen har i lignende saker holdt fast
på dette prinsippet, og mener at planmyndigheten ikke bør fravike i denne saken. Et slikt tiltak
kan også medføre ytterligere endringer på eksisterende plan. Gjennom en reguleringsendring får
man en sikker og framtidsrettet planlegging som ivaretar direkte berørte parter (naboer) og andre
hensyn.
Ønsker utvalget likevel å gi en dispensasjon må merknadene fra Mattilsynet om kartlegging av
private vannforsyningssystemer og tilhørende infrastruktur, samt Statens vegvesens merknad om
at tiltaket krever søknad om utvidet bruk av eksisterende avkjørsel setter som vilkår. I tillegg må
saken sendes på høring til naboene slik at de får anledning til å uttale seg.
Ut i fra en samlet vurdering mener rådmannen tiltaket undergraver gjeldende plan og medfører
store konsekvenser for nærområdet. Rådmannen konkluderer med at dispensasjonssøknaden bør
avslås.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår dispensasjon for å bygge et tilbygg på 145m2 på eksisterende
garasje som skal brukes til næringsformål på eiendommen gbnr 130/56.
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Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at tiltaket er
av en slik karakter at dette bør realiseres gjennom en regulering.

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 07.11.2016
Rønning(SP) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes i påvente av befaring.
Alternativt forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak
Saken utsettes i påvente av befaring.

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 06.02.2017
Utvalget fremmet følgende alternativt forslag:
Midtre Gauldal kommune vedtar å gi dispensasjon for å bygge et tilbygg på 145m2 på
eksisterende garasje som skal brukes til lager og treforedling innen byggmestervirksomhet på
eiendommen gbnr 130/56.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at tiltaket ikke
er av en slik karakter at bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelser blir
vesentlig tilsidesatt.
Alternativt forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak
Midtre Gauldal kommune vedtar å gi dispensasjon for å bygge et tilbygg på 145m2 på
eksisterende garasje som skal brukes til lager og treforedling innen byggmestervirksomhet på
eiendommen gbnr 130/56.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at tiltaket
ikke er av en slik karakter at bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelser
blir vesentlig tilsidesatt.
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Saksframlegg

Arkivnr. 47/96

Saksnr. 2017/3441-3

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
163/17
04.12.2017
Saksbehandler: Ola Hage

Klagebehandling - vedtak om godkjent levegg med endret plassering - gbnr
47/96 og 47/123

Dokumenter i saken:
1 I Klage over vedtak av 200917 vedrørende
gjerde
2 I Klage på nytt vedtak byggesaksbehandling - levegg mellom
gbnr 47/96 og 47/123
3 S Klagebehandling - vedtak om godkjent
levegg med endret plassering - gbnr 47/96
og 47/123

Advokatene Hovstad, Kvernrød & Flatmo
Atle Gunnes

Vedlegg
1 Klage over vedtak av 200917 vedrørende gjerde
2 Særutskrift Klagebehandling - Klage fra Jo Vegard Grønseth på vedtak 422/17 - Søknad om
oppføring av levegg mellom gbnr 47/96 og gbnr 47/123
3 Byggesaksbehandling - Godkjent Søknad om oppsetting av levegg mellom gbnr 47/96 og
gbnr 47/123
Tiltakshaver: Atle Gunnes
4 Vedlegg 2 - Orientering/samtykke
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Ingress
Behandling av klage vedrørende godkjenning av levegg med endret plassering mellom
eiendommene gbnr 47/96 og 47/123.

Saksopplysninger
Bakgrunn
Advokatene Hovstad, Kvernrød og Flatmo klager på vegne av Atle Gunnes, heretter kalt klager, i
brev datert 10.10.2017 på politisk vedtak 121/17 fattet 18.09.2017. Saken som klagen gjelder har
vært gjenstand for tidligere byggesaksbehandling, klage og omgjøring av vedtak. Klagen som
behandles i denne saken retter seg mot den fornyede byggetillatelsen som ble gitt i forbindelse
med at det ble gitt medhold i første klage. Fullstendig historikk i saken følger under. Klagen
retter seg mot skjønnsutøvelsen som er gjennomført, etter plan- og bygningsloven, i forbindelse
med utformingen av vedtaket som påklages her.
Klager er tiltakshaver i byggesaken og er dermed part i saken.
Klagen er mottatt tre uker og én dag etter at det påklagede vedtaket ble fattet. Det er ikke gjort
rede for forholdet til klagefrist i klagen, men Rådmannen vurderer at oversittingen av
klagefristen med én dag skyldes treghet i postgang. Klagen vurderes dermed som rettidig
framsatt.
Historikk
 11.10.2016
 09.03.2017
 30.03.2017
til
 16.05.2017

Midtre Gauldal kommmune (MGK) blir gjort kjent med at det er satt opp
levegg mellom eiendommene gbnr 47/123 og 47/96
MGK sender forhåndsvarsel om pålegg om retting og ileggelse av
tvangsmulkt til hjemmelshaver av eiendommen gbnr 47/123
Eier av eiendommen gbnr 47/123 gjør rede for hvordan leveggen har blitt
og omsøker leveggen som byggesak.
Søknaden om levegg byggesaksbehandles og følgende vedtak fattes:
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
Bygningsopplysninger i Matrikkelen vil bli oppdatert iht. vedtaket.

 23.05.2017
 12.06.2017
 22.06.2017

MGK sender ut forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr til
tiltakshaver (klager i denne saken).
MGK mottar klage fra Jo Vegard Grønseth og Rune Kristiansen på vedtak
som godkjenner levegg plassert i eiendomsgrensen.
MGK sender foreløpig svar i ulovlighetssaken etter pbl kap 32. Dette på
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 18.07.2017
Grønseth
 18.09.2017

bakgrunn av at vedtak om levegg er påklaget. Utfallet av klagen ville
kunne få betydning i vurderingen av overtredelsesgebyr og
ulovlighetsoppfølgingen settes i bero.
MGK mottar epost fra Fylkesmannen på bakgrunn av at Jo Vegar
har henvendt seg til dem i forbindelse med klagen. Fylkesmannen henviser
til kommunen som første klageinstans i byggesaker
Klage av 12.06.2017 tas til behandling i utvalg for Næring, plan og miljø.
Følgende vedtak blir fattet:
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.

 10.10.2017
klagers

MGK mottar epost fra klager, i denne saken, og utfyllende klage fra
advokat.

Vedtaket som påklages har følgende ordlyd:
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.
Klagens innhold
Klagen retter seg i hovedsak mot de vurderinger som er gjort i byggesaken i forbindelse med
vurderingen av; samtykke fra nabo/privatrettslige forhold, at tidligere klager ikke har
stoppet/korrigert byggingen tidligere, plassering av tiltaket mm. Videre begjærer klager at det må
gis oppsettende virkning for eventuelle oppfølgende vedtak etter pbl kap 32
(ulovlighetsoppfølgingen).
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Klagen er fremmet for å omgjøre vedtaket slik at leveggen kan etableres/bestå i eiendomsgrensen
slik den er oppført.
Klagen er vedlagt i sin helhet

Vurdering
Klagen henviser innledningsvis til kommunens vurdering av de privatrettslige forholdene i
saken, og at privatrettslige forhold må avklares i forliksråd/domstol og ikke i kommunen i
forbindelse med byggesaksbehandling. Jmf pbl § 21-6 skal kommunal bygningsmyndighet ta
stilling til om tiltakshaver har de nødvendige privatrettslige rettigheter til å gjennomføre det
omsøkte tiltaket. Er det åpenbart at de privatrettslige rettigheter ikke foreligger skal
byggesøknaden avvises. Rådmannen vurderer at de vurderinger som er gjort i
byggesaksbehandlingen er i tråd med bygningsmyndighetens kompetanse og ansvar.
I klagen benevnes tiltaket som omfattes av klagen som både levegg og gjerde. Rådmannen vil
henvise til tidligere klagebehandling og de vurderinger som ble gjort i denne forbindelse. I
klagebehandling av 18.09.2017 definerer bygningsmyndigheten tiltaket som en levegg. Videre
blir det klarlagt at leveggen har en utforming som utløser søknadsplikt. Rådmannen vurderer at
disse vurderingene ikke angripes i klagen og at disse legges til grunn for denne
klagebehandlingen.
Vedrørende plassering av tiltaket kommer pbl § 29-4, tredje ledd til anvendelse:
Kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense enn nevnt i andre
ledd eller i nabogrense:
a)
når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke eller
b)
ved oppføring av frittliggende garasje, uthus og lignende mindre tiltak
I behandlingen av det påklagede vedtaket blir leveggen definert som et mindre tiltak.
Bygningsmyndigheten har dermed ikke vurdert plasseringen etter § 29-4, tredje ledd bokstav a,
selv om det foreligger en avtale/samtykke mellom de berørte grunneiere. I det påklagede
vedtaket har bygningsmyndigheten på selvstendig grunnlag satt vilkår om at leveggen skal
plasseres med en avstand på én meter fra felles grense. Denne plasseringen avviker fra
hovedregelen som tilsier en avstand på 4 meter, men hjemles i pbl § 29-4, tredje ledd, bokstav b.
Den privatrettslige diskusjonen vedrørende hva samtykke/avtalen som foreligger i saken
inneholder er dermed ikke lagt til grunn for bygningsmyndighetens vurderinger.
I gjeldende byggetillatelse er leveggen godkjent med en avstand på 1 meter fra nabogrense på
bakgrunn av at tiltaket er vurdert som mindre. Vurderingene i byggesaken belyser i mindre grad
hvorfor avstanden til nabogrense settes til én meter og ikke nærmere eller i felles
eiendomsgrense. Rådmannen vurderer at bestemmelsene til plassering av ikke-søknadspliktige
levegger er lagt til grunn. Overskrider en levegg 5 meter lengde må den flyttes en meter fra
eiendomsgrensen for fortsatt å være ikke-søknadspliktig jmf SAK § 4-1, bokstav e. Dette
forholdet samt at tiltaket bør være tilgjengelig fra tiltakshavers egen eiendom, for vedlikehold, er
lagt til grunn for plassering av leveggen med en avstand på 1 meter fra eiendomsgrensen.
Klagen viser også til at nabo har hatt mulighet til å gripe inn i forbindelse med oppføringen av
leveggen og stanset byggearbeidene eventuelt korrigert tiltaket på et tidligere tidspunkt. Klager
mener med dette at nabo stilltiende har akseptert tiltaket ved ikke å gripe inn i forbindelse med
byggearbeidene. Rådmannen vurderer at så lenge leveggen er søknadspliktig utløser dette krav
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om nabovarsel og klagemulighet for berørte naboer. Mangel på handling i forbindelse med
byggearbeidene vurderes ikke å innskrenke berørte naboers rettigheter.
Videre henviser klager til at flytting av leveggen vil være bebyrdende. Dette forholdet har
mindre betydning for behandling av byggesaken da tiltakshaver selv er ansvarlig for at et
søknadspliktig tiltak ble oppført før det forelå nødvendig tillatelse.
Til sist i klagen begjærer klager oppsettende virkning for eventuelle tvangsmiddel etter pbl kap
32 inntil det foreligger endelig vedtak i byggesaken. Rådmannen vurderer at dette allerede er
kommunisert til klager ved at det i foreløpig svar er opplyst om at ulovlighetssaken settes i bero i
påvente av klagebehandling. Rådmannen vurderer at oppsettende virkning formaliseres som del
av vedtaket i denne klagebehandlingen.

Konklusjon
Rådmannen vurderer at det ikke foreligger nye momenter som endrer tidligere vurderinger.
Videre vurderes det slik at klagen ikke retter seg mot rettsanvendelsesfeil, men skjønnsutøvelsen.
På bakgrunn av dette og at det ikke er påpekt forhold som ikke er vurdert i
byggesaksbehandlingen tas ikke klagen til følge og vedtak 121/17 av 18.09.2017 opprettholdes.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår klagen slik den er framsatt av advokatene Hovstad, Kvernrød
og Flatmo på vegne av Atle Gunnes i brev datert 10.10.2017. Avslaget begrunnes med at det
ikke foreligger nye momenter som endrer tidligere vurderinger.
Midtre Gauldal kommune opprettholder sitt vedtak 121/17 av 18.09.2017.
Det gis oppsettende virkning for bruk av tvangsmidler, i forbindelse med saken, inntil det
foreligger endelig vedtak som ikke kan påklages videre i forvaltningen.
Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 1-9.
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Saksframlegg

Arkivnr. 47/123

Saksnr. 2017/1927-4

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

Utvalgssak
Møtedato
106/17
28.08.2017
121/17
18.09.2017
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.

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 28.08.2017
Saken utsettes til neste utvalgsmøte 18.09.2017.

Vedtak
Saken utsettes til neste utvalgsmøte 18.09.2017.
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Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 18.09.2017
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
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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Atle Gunnes
Nordstu 1 B
7290 STØREN

Delegert vedtak
Delegerte saker - Næring, plan og miljø - nr. 422/17
Deres ref:

Vår ref

Dato

2017/1301-4

18.05.2017

Byggesaksbehandling - Godkjent Søknad om oppsetting av levegg mellom
gbnr 47/96 og gbnr 47/123
Tiltakshaver: Atle Gunnes
Vi viser til søknad etter plan- og bygningslovens § 20-4, mottatt 24.04.2017.
Saksopplysninger:
Saken gjelder
Søker og tiltakshaver er Atle Gunnes, og eier av gnr/bnr 47/123. Det søkes om oppføring av en
levegg med en høyde på 1,4 meter, som skal settes opp i eiendomsgrense mellom gnr/bnr 47/123
og 47/96. Leveggen har en lengde på ca 44 meter.
Det foreligger en skriftlig og signert avtale mellom grunneierne på gnr/bnr 47/96, 47/1 og
47/123, om at leveggen skal oppføres, hvordan den skal utformes, kostnadsfordeling og evt.
begrensninger/muligheter. Avtalen sier at leveggen skal settes opp i eiendomsgrensen.
Planstatus
Eiendommene er uregulerte og omfattes av kommunedelplan Støren, vedtatt 10.06.2014, og
avsatt til boligformål.
Nabovarsel
Naboer er lovlig varslet. Det foreligger en uttalelse i saken fra nabo på gnr/bnr 47/1, som ikke har
annen merknad til tiltaket annet enn at leveggen bygges i henhold til plan- og bygningslovens
bestemmelser.
Vurderinger:
Nabovarsel
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

Det foreligger en nabomerknad til tiltaket, men dette er bare en henvisning til at tiltaket oppføres
i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser. Rådmannen vurderer derfor ikke merknaden
utover dette.
Det gjøres oppmerksom på at en evt. utvidelse av leveggen slik den er inntegnet i
situasjonskartet, vil kreve en ny byggesaksbehandling dersom leveggen(maks høyde 1,8 m) er
over 5 meter lang og plasseres inntil eiendomsgrense. Dersom leveggen plasseres 1 m fra
nabogrense, kan leveggen være 10 m lang uten å kreve søknad.
Rådmannen har gjennomgått søknaden, som tilfredsstiller kravene etter plan- og bygningslovens
§ 20-4. Tiltaket vurderes å være i tråd med bestemmelser og arealformål i gjeldende
kommunedelplan.

Vedtak:
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
Bygningsopplysninger i Matrikkelen vil bli oppdatert iht. vedtaket.

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

Med hilsen

Hubertina Doeven
Enhetsleder Næring, plan og
forvaltning

Lisbeth Joramo
Byggesaksbehandler

Side 2 av 2
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Dette dokumentet er elektronisk signert, og krever ingen håndskreven signatur.

Kopi til:
Ivar Presthus
Jo Vegard Grønseth

Soknes 6
Nordstu 1 C

7290
7290

Støren

Det informeres om følgende:
Denne behandlingen innebærer ingen avgjørelse av privatrettslige forhold.
Lovens krav om ansvar og kontroll gjelder ikke for saken, men vi gjør oppmerksom på at du selv
er ansvarlig for at gjeldende bestemmelser i plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter,
vedtekter, kommuneplan, reguleringsplan osv. følges.
Tiltaket må ikke tas i bruk før det foreligger ferdigattest/midlertidig brukstillatelse jf. plan- og
bygningslovens § 21-10. Dette har du ansvar for å anmode om selv.
Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt faller tillatelsen bort jf. plan- og
bygningslovens § 21-9. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tidsrom enn 2 år.
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Saksframlegg

Arkivnr. L12

Saksnr. 2016/3862-17

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
164/17
04.12.2017
Saksbehandler: Kristine Bye

16482016013_Rp_Furukollen og Olaplassen_1gangsbehandling_Høring

Dokumenter i saken:
1
I
Anmodning om oppstartsmøte for reguleringsplan Furukollen steinbrudd
2
I
Reguleringsplan for Furukollen - anmodning om
oppstartsmøte
3
U Revidert oppstartsmøte
4
I
Reguleringsplan for Furukollen - Oversending av
forslag til planprogram til høring og offentlig
ettersyn og varsel om oppstart av planarbeid
5
I
Uttalelse til planprogram og varsel om oppstart av
reguleringsplan med planprogram - steinbrudd og
skytebane i Furukollen - Støren - Midtre Gauldal
kommune
6
I
Vedr oppstart og planprogram for Reguleringsplan
for Furukollen steinbrudd, 45/1 i Midtre Gauldal
kommune
7
I
Svar på varsel om oppstart - Reguleringsplan Furukollen, Støren
8
I
Reguleringsplan for Furukollen - Oversending av
forslag til planprogram for saksbehandling
9
I
Oppdatert planprogram for Furukollen
10 S 16482016013 _Fastsetting av
planprogram_Furukollen
11 X Særutskrift 16482016013 _Fastsetting av
planprogram_Furukollen
12 I
Detaljreguleringsplan for Furukollen - revidert
dokument iht. vedtak i NPM-utvalget
13 I
Reguleringsplan for Furukollen og Olaplassen,
Midtre Gauldal kommune - varsel om utvidelse av
planområdet
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Multiconsult AS
Multiconsult
Multiconsult
Multiconsult AS
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Sør-Trøndelag fylkeskommune
Statens vegvesen - Region midt
Multiconsult AS
Multiconsult AS

Multiconsult AS
Multiconsult AS

14

I

15

I

16

I

17

S

18

I

Uttalelse - varsel om utvidelse av planområdet reguleringsplan for Furukollen og Olaplassen
Reguleringsplan for Furukollen og Olaplassen oversending av privat planforslag
Reguleringsplan for Furukollen og Olaplassen oversendelse av uttalelser
16482016013_Rp_Furukollen og
Olaplassen_1gangsbehandling_Høring
Reguleringsplan for Furukollen og Olaplassen oversending av reviderte plandokumenter

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Multiconsult AS
Multiconsult AS

Multiconsult AS

(Vedleggene er markert med fet skrift).

Ingress
Behandling av reguleringsplan for Furukollen og Olaplassen for høring og offentlig ettersyn.

Saksopplysninger
Multiconsult har på vegne av Winsnes maskin og transport AS oversendt justert reguleringsplan
for Furukollen og Olaplassen den 03.11.2017. Oversendelsen inneholder følgende dokumenter:








Plankart
Planbeskrivelse og konsekvensutredning
Planbestemmelser
ROS – analyse
Støyberegninger
Plan og profil adkomst
Dokumenter ved kunngjøring av utvidelse av planarbeidet

Bakgrunn for planarbeidet
Planprosessen så langt
Oppstartsmøte ble avholdt mellom Sweco Norge AS, tiltakshaver og representanter fra
kommunen den 29.08.2016.
Oppstartsmøte ble på nytt avholdt mellom Multiconsult, tiltakshaver og representanter fra
kommunen den 16.12.2016.
Meling om oppstart og forslag til planprogram ble kunngjort i Trønderbladet den 03.02.2017.
Frist for uttalelse ble satt til 17.03.2017.
Mellommøte ble avhold mellom Multiconsult, tiltakshaver og representanter fra kommunen der
områdets plangrense ble justert, den 31.08.2017.
Planlagt tiltak
Planen skal legge til rette for fortsatt drift og utvidelse av Furukollen steinbrudd for produksjon
av stein og pukk, og etablere et masseuttak for utvinning av grus- og steinmasser på Olaplassen.
Steinbruddet og grustaket har et langt perspektiv, og vil sikre bygge- og anleggsnæringen i
distriktet tilgang på byggeråstoffer i lang tid. Det ønskes en samlokalisering av steinbrudd,
pukkverk og grustak for å gi økonomiske, drifts- og miljømessige fordeler.

193

Planen skal også omfatte den eksisterende skytebanen i Furukollen.
Planområde
Området ligger vest og nord for Engan og Støren i fjell-/dalsiden, på vestsida av Gaula der dalen
snevres inn og er smal. Området strekker seg fra fv. 630 som ligger ca. 70 moh. og opp til
Furukollen som ligger ca. 375 moh.
Feltet skal inneholde:
 Steinbrudd og masseuttak
 Skytebane
 Veg
 Annen veggrunn – grøntareal
 Landbruksformål
Planforutsetninger
Planområdet omfattes av kommuneplanens arealdel og kommunedelplan Støren. Arealene er
med unntak av det eksisterende bruddområdet og skytebanen i Furukollen, avsatt til 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 til Furukollen
og Olaplassen som er presentert samlet nedenfor:
Sametinget ser det som lite sannsynlig at det finnes automatisk freda, samiske kulturminner i
tiltaksområdet. De har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige innvendinger til planforslaget.
Minner om den generelle aktsomhetsplikten. Denne bør nevnes i reguleringsbestemmelsene, og
følgende tekst foreslås:
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 Kulturminner og aktsomhetsplikten. Arbeidet må stanses dersom noen oppdager spor
etter eldre aktivitet. Gi umiddelbar beskjed til Sametinget og fylkeskommunen, Jf.lov 9.
juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) §8 annet ledd. Vi krever at alle som deltar i
arbeidet får beskjed om dette.
Alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda ifølge kml. §4 annet ledd. Det er
ikke tillatt å skade eller skjemme et freda, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf.
kml. §§3 og 6.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) anser det som nødvendig at forekomster av
kvikkleire kartlegges og skredfare vurderes ved inngrep i områder med marin leire. Det må
gjøres en fagkyndig vurdering av fare for kvikkleireskred som følge av de planlagte tiltakene.
Det må fremgå av vurderingen om tiltak innenfor planområdet kan medføre fare for områder
som ligger utenfor planområdet. Det vises til NVEs veileder 7/2014 om hva vurderingen skal
inneholde.
Mattilsynet
Registrerte vannkilde på Kvasshyllan er tilsynelatende eneste mulighet til vannforsyning i
området per i dag. Derfor er det ekstra viktig at tiltaket ikke medfører at kilden blir uegnet til
uttak av drikkevann. Omsøkte tiltak kan komme i konflikt med eksisterende grunnvannskilde.
Mattilsynet imøteser derfor en fagkyndig utredning av konsekvenser for borebrønnen.
Grunnvannstrømmen i området er ikke beskrevet, heller ikke avstanden til masseuttaket til
fjellbrønnen. Det er derfor vanskelig å bedømme om uttak av masser vil gi økt fare for
forurensning av grunnvannet. Beskyttelse av fjellbrønner avhenger mye av tykkelse på
løsmassene som er over fjellet. Det er rimelig å anta at ved å fjerne mye av massene i området vil
kildebeskyttelsen svekkes. Retningen på grunnvannsstrømmen i området vil være avgjørende for
konsekvensene. Avhengig av blant annet nedbørsmengder og grunnvannstand vil enkelte
vannkilder kunne mates ulikt gjennom året. Dette kan gjøre det mer komplekst å fastslå
konsekvensene eksakt.
Når det gjelder den potensielle forurensningsfaren for området er det viktig at det benyttes
masser som ikke vil tilføre området noen form for uønskede forurensninger. Lagringsplass for
petroleumsprodukter må plasseres slik at det er minst mulig risiko for avrenning i retning
vannkilden. Deponerte masser må ikke tilføre området helseskadelige forurensninger som på
kort eller lang sikt kan forurense grunnvannet. Diffus avrenning av helseskadelig agens kan være
vanskelig å oppdage i tide. I det ligger også myrholdige masser som kan forandre vannkvaliteten
over tid. Utredningen bør også belyse disse forholdene.
Prøver av drikkevannet må tas før ev. oppstart av masseuttak. Forskrift om vannforsyning og
drikkevann regulerer prøvetaking.
Har videre ikke registrert offentlige eller private drikkevannskilder/nedslagsfelt i området. Det
kan likevel finnes private vannforsyning som Mattilsynet ikke har registrert. Offentlig
infrastruktur for vannforsyning kan finnes i området.
Behov for vannforsyning til området er ikke nevnt i mottatte dokumenter etter hva Mattilsynet
kan se.
Faglig råd:
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I tillegg til utredning i forhold til vannforskriften viser Mattilsynet til Forskrift om vannforsyning
og drikkevann (1.1.2017) samt Nasjonale mål for vann og helse (2014).
Kartlegge om det finnes privat vannforsyning i eller i nærheten av planområdet som kan bli
berørt av tiltaket.
Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) skriver at forekomsten på Olaplassen er en meget
viktig ressurs lokalt, men NGU vil ikke utelukke at forekomsten kan få større betydning etter
hvert som ressursene nærmere Trondheim drives ut. Med tanke på planlagt utbygging av ny E6 i
Midtre Gauldal kommune støtter DMF forslagsstillers vurdering av at Olaplassen har en gunstig
plassering for å forsyne området med byggeråstoff.
Ressursene på Olaplassen er vurdert å ha større betydning enn de fleste andre ressursene i
nærområdet. Mineralske ressurser er ikke-fornybare og en bærekraftig forvaltning forutsetter at
ressursene som tas ut bør utnyttes fullt ut før ev. nye tiltak åpnes.
Steinbruddet drives på en forekomst som er vurdert som meget viktig i Norges geologiske
undersøkelse (NGU) sin database. Det er viktig at etablerte råstoffutvinningsområder har en full
utnyttelsesgrad, og at det er mulighet for utvidelse av uttak i gode forekomster. DMF er positive
at det planlegges utvidelse av dagens masseuttak. Det mangler imidlertid beskrivelse av
ressursen. Når det reguleres for masseuttak forventes det også at det i planbeskrivelsen gis en
grundig beskrivelse av den ressursen som skal tas ut, omfang, kvalitet, marked ect.
Sikring: Steinbrudd med bratte skrenter kan utgjøre en fare for mennesker og dyr som ferdes i
området, og anleggseier har et ansvar for å sikre uttaksområdet. Sikringstiltak er et av temaene
som fastsettes i driftsplanen, men det er viktig at man allerede i reguleringsplanen vurderer
sikringstiltak og setter av tilstrekkelig areal til dette. For eksempel er det nødvendig å
vedlikeholde sikringsgjerder, og DMF anbefaler på generell grunnlag at det setes av minimum 34 meter på begge sider av sikringsgjerder til tilsyn- og vedlikeholdsformål.
Det vises også til temaveileder Uttak av mineralske forekomster og planlegging etter plan- og
bygningsloven.
Gauldal Nett AS skriver i epost at de ikke har noe imot planen. De vil få opplyse om at de ikke
har noe el forsyning (nett) i det regulerte området, og vil derfor bli holdt orientert om den videre
saksgangen. Dette med tanke på om det skal være noe som trenger el forsyning.
Fylkesmannen i Sør – Trøndelag skriver at det er uheldig dersom kommunen åpner for en praksis
hvor det tillates utbygging i områder som ikke er vurdert i overordnet plan.
Fylkesmannen ønsker en helhetlig vurdering av tiltaket med tanke på overordnede mål for
utvikling av kommunen og fremtidig utnyttelse av kommunens arealer.
Landbruk og bygdeutvikling: Er kritisk til tiltak som medfører omdisponering av dyrka mark
som ikke er avklart i kommunedelplan, og påpeker at det kan være vanskelig å istandsette
arealene til samme kvalitet som før inngrepet. Fraråder foreslåtte tiltak på Olaplassen.
Området som er aktuelt for steinbrudd og adkomstveg består av barskog med lav, middels og
høy bonitet. Vi legger dermed til grunn at planen ikke berører dyra mark. I følge gårdskart
berører alt.1 Miljøregistreringer i skog (Mis – figur): «Gamle trær». For å hensynsta denne
anbefaler vi heller en utvidelse av alt. 2. Alternativt må det gjøres rede for hvordan Mis – figuren
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kan ivaretas. Videre er det viktig å vurdere samt å sikre adkomst til tilgrensende
landbruksområder (skog).
Planforslaget må ikke medføre omdisponering av jordbruksareal. Vi anbefaler derfor at det
unntas fra planavgrensningen, alternativt reguleres til landbruk.
Støy og støv: Positivt at planprogrammet beskriver vurdering av støv og støy og at transport inn
og ut fra planområdet i forhold til støy utredes. Det bør også gjøres en vurdering i forhold til støy
og transport, særlig med hensyn til boligområdet på Engan. Avbøtende tiltak skal tas inn i
plankart og bestemmelser.
Naturmangfold: Ved vernetidspunkt for Kvasshyllan naturvernområdet var det vernet skog også
sør for grensen. Det må foretas en kartlegging av planområdet.
Det bør avsettes en buffersone på minimum 30m med skog mot naturvernområdet (med unntak
av der det er dyrka mark). Hvis områdene med dyrka mark ikke skal benyttes lengre kan det med
fordel etableres skog også der. Planen må beskrive hvordan masseuttaket avsluttes mot
reservatet. Bratte skråninger med fare for ras/utglidning er ikke akseptable.
Det er viktig at det ikke kun gis en beskrivelse av forholdene, men også en vurdering og vekting
av konsekvenser. Prinsippene i naturmangfoldloven §§8-12 må legges til grunn for vurdering av
konsekvenser av naturmiljø. Kvasshyllan naturreservat skal tas særskilt hensyn til i vurderingen.
Dersom det er grunn til å tro at utbygging eller utvidelse av masseuttaket vil påvirke
naturreservatet må kartleggingen utvides og det bør tas inn avbøtende tiltak i planen.
Vassdrag: I konsekvensutredningen skal det gjøres rede for konsekvenser en utvidelse av
masseuttaket vil ha for vassdrag i form av avrenning fra driften og tilslamming eller tilføring av
partikler til vassdraget. Fylkesmannen viser til forurensingsforskriften §30-9b) og krever at det
ved utslipp til vann må fremlegges dokumentasjon på at utslippene ikke er helse- eller
miljøskadelige samt dokumentasjon på hvilke tiltak som er gjort for å forhindre nedslamming og
for å sikre resipientens tilstandsklasse.
Inngrep i vann og vassdrag skal vurderes etter vannressursloven og NVE skal varsles om de
planlagte tiltakene. Fylkesmannen viser også til vannforskriftens § 12 som sier at inngrep eller
endringer i en vannforekomst i utgangspunktet ikke kan tillates dersom kvaliteten på
vannforekomsten forringes. Hvis det planlegges bekkeløfting må det vurderes om bekkeløfting
vil føre til en forringelse av kvaliteten på vannforekomsten og om det er mulig å oppnå like god
eller bedre økologisk tilstand i bekken i forbindelse med avslutning av deponi og masseuttak.
Videre forutsettes det at bekkene gjennom planområdet ivaretas og ikke lagt i rør.
Dersom det i forbindelse med tiltaket skal være utslipp til vann, eller om det er grunn til å tro at
støv og partikler fra driften kan ha negative konsekvenser for Gaula må det tas inn bestemmelser
som sikrer undersøkelser/overvåking av utslipp til Gaula og bekker i området. Det må settes krav
til tidspunkt for gjennomføring.
Forurensning: Fylkesmannen skal varsles om oppstart, utvidelse og endring i drift
(Forurensingsforskriften § 30-11).
Deponi: Det må gjøres rede for om det er behov for deponering av toppmasser i forbindelse med
etablering av bruddet. Det må redegjøres for hvor mye toppmasser som skal mellomlagres og at
det avsettes et område i planen hvor disse massene kan mellomlagres.
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Det er store utfordringer knyttet til etablering av massedeponier, da deponier for rene masser
erfaringsvis viser seg å motta forurensede masser og avfall og dermed medføre forurensning og
avrenning. Det er derfor svær 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.
Det bør tas inn bestemmelser i planen som sikrer at det kun deponeres masser som tilfredsstiller
tilstandsklasse 1 (normverdiene) angitt i Kliff – veileder TA – 2553/2009 Tilstandsklasse for
forurenset grunn.
Det kommer ikke fram i oppstartsvarselet om det skal være deponi i masseuttaksområdet.
Dersom det etter masseuttaket planlegges eventuelt deponi i området, gjelder også ovennevnte
regler for rene masser. I tillegg må det tas inn bestemmelser i planen om fremdriftsplan,
driftstider, sikring mot forurensning, istandsetting, sedimentasjonsbasseng og støy og støvtiltak.
Utforming og størrelse på basseng/grøfter må vurderes ut ifra områdets topografi og faren for
avrenning. Bassenget skal tømmes jevnlig for å hindre uønsket avrenning. Dersom det er grunn
til å tro at deponier eller anleggsområder kan medføre forringelse av vassdraget må avrenning fra
området overvåkes før, under og etter driftsfasen for å registrere endringer som følge av driften.
Vannforskriften stiller krav til overvåking av det mest følsomme kvalitetselementet for den
aktuelle påvirkningen. Overvåkingsresultatene skal legges inn i Vannmiljø.
Landskap: Det bør gjøres rede for etterbruken av området og om området kan fungere som for
eksempel deponiområde etter endt bruk eller om det skal istandsettes og revegeteres. Det bør tas
inn bestemmelser om dette i planen.
For å skjerme omgivelsene må det utarbeides bestemmelser som sikrer at det bevares/etableres
en buffer-/vegetasjonssone mot bruddkanten, og dette bør være en rekkefølgebestemmelse som
sikrer at den er etablert før driften kan starte. Laveste uttakskote nivå må tas inn i plankart og
bestemmelsene.
Samfunnssikkerhet: Forutsetter at det foretas en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS – analyse) i
tråd med PBL § 4-3 med eventuelle tiltak som hjemles i planbestemmelsene eller gjøres juridisk
bindende på andre måter.
Barn og unge og sosial og helse: Planprogrammet beskriver at utredningsbehov knyttet til støy,
luftkvalitet/støv, friluftsliv, trafikksikkerhet, landskap og estetikk. Det er viktig at det også gjøres
en vurdering av støy og støv knyttet til økt anleggstrafikk på eksisterende atkomstvei på Engan.
Sør – Trøndelag fylkeskommune skriver følgende:
Kulturminner og kulturmiljø: Det ble gjort funn av arkeologiske fredete kulturminner i form av
tidligere bosetningsspor på Olaplassen.
Kulturminnene sikres ved at de reguleres til hensynssone C eller det kan søkes om dispensasjon
slik at kulturminnene kan graves ut arkeologisk. Avhengig av hvilket alternativ som er mest
hensiktsmessig må det knyttes bestemmelser til arealbruken.
Det ikke registrert automatisk fredede kulturminner innen området på Furukollen. Selv om dette
registeret er noe mangelfullt, vurderer vi det til å være relativt liten risiko for at planen vil
komme i konflikt med slike.
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Naturmangfold: Selv om tiltaket i liten grad vil ha regional påvirkning på hjorteviltbestandene,
vil nye arealbeslag og framtidig bruk av planområdet ha økt påvirkning på hjorteviltet og på
høstbare fuglearter, som tiur- og orrfugl.
Det ønskes at overnevnte kartlegging også må gjelde fauna. Når en slik kartlegging er
gjennomført vil kommunen lettere kunne følge opp med planmessige hensyn, avbøtende tiltak
osv.
Vannforskriften og miljømål: Planområdet ligger innenfor vannområdet Gaulavassdraget og i
nedbørsfeltet til Gaula. Gaula er på lista over Nasjonale laksevassdrag, formålet er å gi en særlig
beskyttelse mot skadelige inngrep og aktiviteter i vassdragene. Det er ikke tillatt med nye
inngrep som kan skade villaksen.
Arbeid som berører vann skal ivareta hensynet til opprettholdelse eller forbedring av
miljøtilstanden, og det kan ikke iverksettes tiltak eller inngrep som fører til forringelse.
Vannforskiften omfatter alt av vann; overflatevann, grunnvann og kystvann. Tilstanden i
overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at
vannforekomstene skal ha god økologisk og god kjemisk tilstand.
Enganbekken renner gjennom eksisterende steinbrudd i Furukollen. Miljøtilstanden i bekken er
svært dårlig pga punktutslipp fra industri og fra overløp fra boligområder. Miljøtilstanden i
Gaula er god.
Det er viktig å sikre at virksomheten i planområdet ikke vil gi negative konsekvenser i form av
avrenning fra steinbruddet, også ved store nedbørsmengder. Det skal utarbeides en teknisk plan
som viser mulige løsninger for overvann og avrenning, inkl. avrenning av finstoff.
KU må beskrive hvordan steinbruddet skal utformes og drives slik at vannmiljøtilstanden ikke
forringes.
Økt transportbehov: konsekvensene av å benytte fylkesveg 630 gjennom Støren sentrum som
kjørerute til masseuttaket/steinbruddet må utredes med tanke på forurensende utslipp, støv, støy
og trafikksikkerhet.
Statens vegvesen skriver at det er viktig at planforslaget redegjør for mengden trafikk og type
trafikk, som steinbruddet og skytebanen vil generere. Det ønskes at aktuelle kjøreruter beskrives.
Statens vegvesen er kritisk til at transport til/fra masseuttaket skal gå gjennom Støren sentrum,
men kan ikke ta stilling til kjøreruten før konsekvensene av tiltaket er utredet. Det er foreløpig
ikke planlagt nytt kryss som kobles på E6 ved Håggåbrua, når E6 er ferdig utbygd må all trafikk
til og fra masseuttaket benytte Fv. 630 gjennom Støren sentrum.
Fylkesveg 630 i Midtre Gauldal kommune er klassifisert med bruksklasse 10. Maksimal totallas
på fylkesveg 630 er 50 tonn.
Tilsmussing av veg: Vegvesenet erfarer at vegnettet nært massedeponi og masseuttak ofte blir
tilsmusset. Dette er svært uheldig for trafikksikkerheten. Det bes om en redegjørelse for dekket
på adkomstveien i planområdet. Dersom forhold på adkomstveien medfører at kjøretøy blir
tilsmusset, må det sikres i bestemmelsene at kjøretøy vaskes før de kjører ut på det offentlige
vegnettet.
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Avkjørsel og trafikksikkerhet: Avkjørsel, kjøreruter og trafikksikkerhet må sees i sammenheng.
Vegvesenet mener det er uheldig dersom trafikken fra steinbruddet må kjøre gjennom
boligområdet på Engan. Eventuelle avbøtende tiltak må vurderes i forbindelse med avkjørslene
til planområdet. Vegvesenet opplyser om at avkjørsel fra fylkesvegen må utformes i henhold til
håndbok N100. Avkjørselen må også ivareta krav til sikt.
Jernbaneverket (JBV) viser til forskrift om at det ikke er tillatt å etablere nye planoverganger
over jernbanen og at byggegrensen fra jernbanesporet er 30m dersom ikke annet følger av
reguleringsplanen.
I området ved Haga bru er det liten plass for jernbanen og veg. JBV ber om at videre utredning
tar hensyn til ev. utvidelse av jernbanen i dette området, slik av tiltaket ikke fordyrer framtidig
jernbanetiltak. Ev. utvidelse krever minst 10m av dalsiden vest for Haga bru må tas ut.
JBV har 10 stikkrenner i områder.
Det må gjøres en vurdering om det planlagte tiltaket kan føre til økt fare for utglidninger mot
Dovrebanen.
Håndtering av overvann og dreneringsveger må også vurderes. Det forutsettes at som en del av
ROS – analysen gjennomføres en områdestabilitetsanalyse som dokumenterer tilstrekkelig
sikkerhets iht. kravene i TEK10.
Det må legges ved en uttalelse fra geoteknisk fagkyndig hvor det framgår at tiltaket ikke vil føre
til økt fare for setninger og utrasninger. Håndtering av overvann og dreneringsveger bør også
vurderes.
Støren jeger og fiskeforening har sine skytebaner i nær tilknytting til pukkverket. I dag har
foreningen sin adkomst til banen langs den venstre delen av pukkverket. Støren jeger og
fiskeforening er også i framtiden avhengig av at denne adkomsten opprettholdes slik at
foreningen har god adkomst til baneanlegget.
I dag går det en rygg mot nord og nordøst for dagens brudd. Dette er en høy rygg som virker som
en støyskjerm for lyd fra skytebanen mot Støren sentrum og omkringliggende boligfelt. Støren
jeger og fiske er bekymret for fjerning av denne ryggen vil åpne terrenget mye og skape mere
støy fra skytebanen mot boligfeltene, spesielt Frøset. Det er bekymringer for at dette er noe som
vil føre til klager på Støren jeger og fiskeforenings aktivitet og videre legge begrensninger på
aktiviteten. Det bør derfor anlegges en støyskjerm mellom skytebanen og bruddet som forhindrer
at støy fra skytebanen når ut imot dalen.
Ber videre om grensen til bruddkanten koordineres i de to forslagene og at den flyttes så langt fra
deres anlegg som mulig. Dette både for å etablere støyskjerm, men også for å få en buffer
mellom banen og pukkverket.
Tone Reese, Ingvald Hokseggen, Unni og John Reese (Bosatt på Litjøya, gbnr 1-11, rett over
feltet) skriver at skytefeltet i lengre tid har vært et problem, men tanke på støy. Det er blitt gjort
forsøk på å få både lydstyrke og hyppighet ned, men føler dette bærer i gal retning.
De bemerker også at det ene forslaget var at veien var tenkt opp gjennom anlegget på
Olaplassen, som ligger enda nærmere (150 m i luftlinje). De ser for seg at dette vil bli en sterk
trafikkert vei, med tanke på at det er 2 uttak der. I og med at det ikke er noen hindringer mellom
husene og vei, og at de ligger såpass mye høyere, vil det bli svært vanskelig å skjerme lyden. På
oppstartsmøtet ble det sakt og vist at de lå innenfor støysonen i oppstartsfasen. I tillegg til dette
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ser de for seg et massivt støvproblem. I en risikoanalyse vil de at det blir tatt hensyn til dem som
bor på motsatt side.
De ser også for seg at de må komme en ny bro over Gaula før massetransporten kan finne sted,
da nåværende bru er dårlig, og veien fra dem til Støren er smal. Transport fra husstandene på
denne siden som er avhengig av å bruke denne veien, kan ikke kombineres med massiv
grustransport.
Nils Magne Granmo (Bosatt på Granmoen, på tvers av Gauldalen) skriver at det ikke er noe som
hindrer eller reduserer støy og støv fra vestsida av Gaula til å komme over på østsiden av dalen.
Furukollen pukkverk: Har ikke merket mye til aktiviteten i Furukollen tidligere, men fjerning av
fjellområdet øst for bruddet, vil bevirke av området åpnes for innsyn, og at støv og støy vil skape
negative konsekvenser for naboene.
Ved en utvidelse av steinbruddet er det viktig at dette gjøres på en slik måte at støy og støv ikke
unnslipper. For best å ivareta dette må området ikke åpnes for innsyn. Det vil si at deler av det
naturlige fjellet øst for bruddet ikke sprenges vekk, men at det alltid står en høyde av fjellet mot
Gauldalen på minimum 10 meter. Også fjellet øst for steinbruddet må bevares for å hindre at
fjellmasser havner mot Gauldalen og lager stygge sår i terrenget.
Etter den siste sprengingen ligger mye stygg fjellmasser igjen. Det er håp om at bestemmelsene
forhindrer at fjellmassene blir liggende på denne måten.
Det vil være å foretrekke at en utvidelse av steinbruddet skjer sørover, for at nytt masseuttak
kommer lengst bort fra Granøyen i forbindelse med spredning av støy og støv. Det ønskes også
at veiutløsningen skjer sørover. Er det behov for en utvidelse av steinbruddet i Furukollen?
Skytebanen i Furukollen: Har blitt stadig større kilde til støyforurensning. Trivsel med å bo på
andre siden av Gauldalen tvers overfor skytebanen er sterkt redusert, for skytinga griper inn og
ødelegger noe av livskvaliteten vår.
Når det nå skal utarbeides ny reguleringsplan for skytebanen, henstiller han om at følgende
momenter blir ivaretatt:
Alle skytebanene må ha retning bort fra Gauldalen, det vil si at det skytes vestover.
Gjelder for rifle, hagle og pistol.
Standplasser og skur det skytes fra, må lydisoleres forskriftsmessig.
Det må også vurderes å bygge støyfeller mellom skytebanen og Gauldalen.
For å eliminere problemene ovenfor naboer fra skytebanen, bør det vurderes å flytte banen til et
annet mer egnet sted. Flytting til det gamle steinbruddet i Furukollen vil kanskje avhjelpe mye av
støyproblematikken.
Olaplassen masseuttak: Vil medføre store støy- og støvproblemer for de som bor på Granøyen og
Lillerønning. Er kort avstand fra masseuttaket til boligene. De vil også få direkte innsyn til
grustaket. Dersom transporten fra Furukollen kanaliseres til Olaplassen, vil dette medføre en stor
merbelastning for dem når det gjelder støy og støv.
Voll Elveierlag har fiskevald i Gaula rett ovenfor Olaplassen. De er bekymret for at støy og støv
vil føre til at fiskevaldet deres nærmest blir verdiløst. Det er få fiskere som finner seg til rette
under slike støyforhold.
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De er også bekymret for rystelser i grunnen, billys fra transportkjøretøy i elva og avrenning fra
grustaket til Gaula, vil være med og forsterke de negative konsekvensene for laksefisket. En
nærmest verdiløs fiskestrekning vil også automatisk forsterke problemene med å leie ut husvære
til fiskere. Det blir vanskelig å leie ut hyttene til fiskere og andre leietakere.
Hege Anita Myhre (bor på Engan 52) er skeptisk til at det skal sprenges like ved huset sitt. Har
erfart at kjellervinduer blir ødelagt av ei salve fra Furukollen som var lengre unna alternativ 1.
Er videre bekymret for rasfare. Trærne i den bratte skråningen ovenfor huset hennes er hogd
vekk i fjor. Det er ingenting som binder igjen jordsmonnet. Hun er bekymret for all bevegelse
som blir i grunnen ved både sprenging og alle bilene som kommer opp og ned pr. dag i minimum
40 år.
Selv om veien blir gravd ned vil det bli støy. Under E6 utbygginga vil det bli massiv kjøring. Det
vil også bli store støvplager. Det er ikke opplyst hvor stor trafikk det vil bli.
Vidar Kristiansen (bor på Engan 54) skriver at alternativ 1 vil komme gjennom hans eiendom.
Det ble lovet befaring, som ikke ble gjennomført. Hans planer for eiendommen blir ødelagt og
det blir ikke noe god plass.
Bent Bordal frykter at uttak av store mengder av masse vil føre til ustabilitet og utløse ras i
området, og viser til at det vil komme mer ekstremvær i fremtiden. Ras fra Olaplassen‐området
kan forårsake store forurensinger av Gaula. Videre vil ras kunne sperre både nærliggende vei og
jernbane med de trafikkmessige ulemper som dette vil medføre.
Tap av grunnvann: Husholdningene på Kvasshyllan er ikke tilknyttet kommunale ledninger, men
får vann via to private brønner. Den eldste brønnen ligger nært inntil planlagt uttaksområdet.
Bordal frykter masseuttak kan endre eller ødelegge grunnvannsårene for brønnene.
Kjemiske stoffer: Støvdempende middel kan forurense grunnvannet. Regn vil påvirke denne
prosessen. Slikt forurenset grunnvann kan forurense husholdningenes vanntilførsel, som videre
kan havne i Gaula.
Støy og støv: Vil følge av virksomheten og bli merkbar og sjenerende for boliger på Kvasshyllan
og i Støren sentrum.
Naturvernområde: Et masseuttak vil påvirke dyrelivet i fredet område og gjøre det fattigere.
Området vil også bli merkbart svekket som fritids- og turområde.
Bomiljø: Kvasshyllan er i dag et godt og uforstyrret bomiljø. Planlagte virksomhet vil svekke
trivsel og livskvalitet. Det vil også skje en verdiforringelse av eiendommen.
Bordal ser det som mest tjenlig at tiltaket ikke iverksettes og finner etablering av uttak
uforståelig når tunge argumenter taler imot.
Kjell Ove Mælen reagerer på at beboere på Krogstadsanden nord/vest for planområdet ikke var
kalt inn til informasjonsmøte. Ønsker å bli satt på «berørt – lista» ved videre behandling.
Planens innhold
 Steinbrudd og masseuttak
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Planen legger til rette for fortsatt drift og utvidelse av Furukollen steinbrudd for produksjon av
stein og pukk, og etablere et masseuttak for utvinning av grus- og steinmasser på Olaplassen.
Planen er delt inn i BRU 1 – 4.
BRU1 har et areal på 143 daa som er regulert til masseuttak. Masseuttaket omfatter også
knusing, sortering, lagringsplass, opplasting, transport mv. samt nødvendig bebyggelse for drift.
BRU2 reguleres 14 daa til steinbrudd/masseuttak. Området skal brukes til nødvendig bebyggelse
og installasjoner for driften av masseuttaket og steinbrudd. Området vil også kunne bli brukt til
lagringsplass for rene masser i oppstartsfasen når steinbruddet skal drives fra nord.
BRU3 har et areal på 294 daa og reguleres til steinbrudd. Steinbruddet omfatter boring,
spregning, knusing, sortering, opplastning og transport av byggeråstoff, lagringsplass for uttatte
masser og nødvendig bebyggelse for drift.
BRU 4 har et areal på 14 daa der hensikten er å mellomlagre og deponere stedegne
avdekkingsmasser og ev. skrotmasser fra steinbruddet.
 Skytebane
Skytebanen skal ha et areal på ca. 42 daa. Formålet omfatter skytebaner, bygninger, anlegg og
innretninger som er nødvendig for områdets drift og bruk som skytebane.
 Veg
Det planlegges ny adkomstveg (SV1) til kvasshyllan fra Fv. 630 nord for Engan, til sammen ca.
1,65 km.
Eksisterende adkomstvei til Furukollen reguleres til veg (SV2). Planen omfatter ikke nye tiltak
på vegen. Vegen skal fortsatt være adkomst til skytterbanen. Transport av pukk begrenses til to
år etter at det er gitt driftskonsesjon.
 Annen veggrunn – grøntareal
Nordre løp av Enganbekken tillates ledet i veggrøft innenfor SVG2.
 Landbruk
Det er ikke tillatt å oppføre bygninger eller å gjøre terrenginngrep som kan påvirke stabiliteten i
skråningen nedenfor Olaplassen negativt.
Hensynssoner
 Sikringssone frisikt
Innenfor sikringssone frisikt (H140) skal det være en frisikt i en høyde av 0,5 meter over
toppdekke på tilstøtende veg. Arealene innenfor frisiktsonen må ikke nyttes slik at sikt blir
hindret på noe tidspunkt.
 Faresone skytebane
Bruk av skytebane skal skje etter de bestemmelser som er fastsatt i sikkerhetsinstruks for hver
bane godkjent av politiet (H360).
 Bevaring av naturmiljø
Tiltak som reduserer vannkvaliteten og naturmangfoldet tillates ikke. Tiltak som styrker
naturmiljøet og fremmer opplevelsesverdier for naturen tillates etter søknad.
 Båndlagte området etter lov om kulturminner
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Kulturminner innenfor områdene H730 er automatisk fredet.
Rekkefølgekrav
 Krav om fast dekke på SV1
Det skal anlegges fast dekke på veg SV1 før det startes drift som omfatter transport av ferdige
produkter fra masseuttaket i BRU1 eller i steinbruddet BRU3.
 Vannprøver av drikkevann
Før oppstart av masseuttak skal det tas prøver av drikkevann fra fjellbrønn og Kvasshyllan gård.
 Anlegging av voller
Voll innenfor bestemmelsesområde #5 skal opparbeides før drift som innebærer bearbeiding av
masser innenfor BRU 1, kan starte.
Voll innenfor bestemmelsesområde #6 skal anlegges før drift som innebærer bearbeiding av
masser innenfor BRU 2, kan starte.
 Avtaking av matjord
Matjord skal tas av før inngrep.
 Frigivelse av kulturminner
Kulturminner innenfor bestemmelsesområdene #1-3 i BRU1 og SV1 skal være frigitt før det kan
gis tillatelse til inngrep.

Vurdering
Plankart og planforslag
Plankartet viser i hovedsak områder avsatt til steinbrudd, massedeponi, skytebane, veg, annen
veggrunn og landbruksområder. Plankartet er oversiktlig og lett å lese.
Regulanten har videre gitt en god beskrivelse og vurdering av hva som ønskes gjennomført,
beskrivelse av området, plangrunnlag og konsekvenser.
Risiko og sårbarhetsanalyse
I planforslaget er det gitt en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS – analyse) for en rekke forhold.
Rådmannen ser at de fleste kategoriene ligger i grønn sone (liten risiko), med unntak av
risikofylt virksomhet som for eksempel kjemikalier/eksplosiver, olje/gass, radioaktivitet,
storulykkevirksomhet, samt ulykke med farlig gods som ligger i gul sone (middels risiko,
risikoreduserende tiltak må vurderes). Rapporten avsluttes med en vurdering av naturfarer i
planområdet.
Støyrapport
Det foreligger også en egen støyrapport i planforslaget som viser støykildene og resultat.
Rådmannen anser dette som svært viktig da mange av merknadene til planforslaget går på
bekymringer rundt støy.
Planbeskrivelse
Steinbruddet ressurser /deponi
Fylkesmannen kommenterer at det må gjøres rede for hvor mye som skal mellomlagres og at det
avsettes et område i planen for dette. Det er i hovedsak område BRU 4, et område på 14 daa som
skal brukes for å mellomlagre stedegne masser. Også området BRU 2 skal bli brukt til
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lagringsplass for rene masser i oppstartsfasen når steinbruddet drives fra nord. Dette er også
sikret i planbestemmelsene.
Direktoratet for mineralforvaltning har videre kommentert at de ønsker en grundig beskrivelse av
den ressursen som skal tas ut, omfang, kvalitet, marked ect. I planforslaget står det at sannsynlig
uttak i starten er på ca. 100 000 tonn per år for området BRU 1. Sannsynlig uttak på området
BRU 3 er på 150 000 tonn per år.
Videre må det settes krav om 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. Det
vises til Kliff – veileder TA – 2553/2009 Tilstandsklasse for forurenset grunn. Rådmannen ser at
dette er sikret i planbestemmelsene.
Drikkevann
Mattilsynet kommenterte at den registrerte vannkilden på Kvasshyllan er den eneste muligheten
for vannforsyning i dag, og at det ønskes en fagkyndig utredning av konsekvenser for
borebrønnen. Regulanten har gitt en grundig beskrivelse av vannkilden på Kvasshyllan og
overflatevannet i området. Beskrivelsen konkluderer med at ut i fra tiltak som beskrevet i
planbeskrivelsen for å håndtere overvann, antas det at masseuttak ikke vil gi endringer i
grunnvannsstand som kan påvirke nærområdet negativt.
Videre er det satt rekkefølgebestemmelser til at før oppstart av masseuttak skal det tas prøver av
drikkevann fra fjellbrønn på Kvasshyllan gård.

Støy
Flere av de innkomne merknadene er bekymret for støyen fra steinbruddet og massedeponiet.
Regulanten har gitt en oversiktlig forklaring i planbeskrivelsen og viser til retningslinjer for støy
i planbestemmelsene.
Videre er det lagt til rette for etablering av voller innenfor planområdet (#5 og #6) som skal
skjerme bebyggelsen på Kvasshyllan. Dette vurderer Rådmannen som svært positivt, dette er
sikret i planbestemmelsene.
Støv
Planbeskrivelsen gir en god beskrivelse for støv i området, og at utslipp av
steinstøv/støv/partikler fra totalaktiviteter fra virksomheten skal ikke medføre at mengden
nedfallsstøv overstiger g/m2 i løpet av 30 dager. Dette skal gjelde mineralsk andel målt ved
nærmeste nabo, eller annen nabo som eventuelt blir mer utsatt. Dette er tatt med i
planbestemmelsene.
I planbestemmelsene står det videre at for å redusere støvflukt skal det legges fast dekke på
vegen. Dette vurderer Rådmannen som positivt.
Forurensning
Fylkesmannen mener det er viktig at basseng/grøfter vurderes ut ifra områdets topografi og faren
for avrenning. Dersom det er grunn til å tro at deponier eller anleggsområder kan medføre
forringelse av vassdrag må avrenning fra området overvåkes før, under og etter driftsfasen. Dette
er sikret i planbestemmelsene.
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Natur/Dyrka mark
Det er kommet inn kommentarer på at etterbruken til området må gjøres rede for. Det reviderte
planforslaget har gitt bestemmelser for etterbruken av alle områdene, samt at dette er beskrevet i
planbeskrivelsen.
Fylkesmannen er negativ til omdisponering av dyrka jord på Olaplassen. I planbeskrivelsen står
det at planlagt masseuttak vil være et midlertidig tiltak i forhold til dyrka og dyrkbar jord, da
uttaksområdet er planlagt fylt opp og kan istandsette til dyrka jord. Tilstanden på dyrka jorda
vurderes til å bli middels god, dvs. bedre enn dagens kvalitet.
Videre i planbestemmelsen står det en rekkefølgebestemmelse på at matjord skal tas av før
inngrep.
Trafikk
Det er kommet inn flere merknader som går på trafikk og sikkerhet. Regulanten har gitt en god
beskrivelse av de to adkomstvegene til planområdet, trafikkmengde og har lagt inn frisiktsone i
plankartet.
Videre er det i planbestemmelsene lagt inn at for å redusere støvflukt, skal det legges fast dekke
på vegen. Statens vegvesen har erfart at vegnett nært massedeponi og masseuttak ofte blir
tilsmusset.
Det er derfor videre tatt med i planbestemmelsene at dersom forhold på adkomstveien medfører
at kjøretøy blir tilsmusset, må kjøretøy vaskes før de kjører ut på det offentlige vegnettet.
Kulturminner
Det er gjort funn av flere kulturminner innenfor planområdet. Disse er beskrevet, lagt inn på
plankartet og sikret i rekkefølgebestemmelsene
SOSI - kontroll
Det er foretatt en SOSI – kontroll av plankartet. Feilene som ble funnet er rettet opp.
Rådmannen har på nåværende tidspunkt ingen ytterligere kommentarer til planforslaget.
Konklusjon
Planforslaget anbefales lagt ut på høring og offentlig ettersyn.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune vedtar reguleringsplan 16482016013 Furukollen og Olaplassen sendes
på høring og legges ut til offentlig ettersyn.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.
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1 Bakgrunn

Reguleringsplan for Furukollen og Olaplassen
Planbeskrivelse

1

Bakgrunn

1.1

Hensikten med planen
Samfunnet er avhengig av kontinuerlig tilgang på stein- og pukkressurser. Det er stor
utbyggingsaktivitet i regionen, og det er flere store utbyggingsprosjekter på gang både i Midtre Gauldal
og i nabokommunene. Stein fra Furukollen har god kvalitet og potensialet for uttak av stein vurderes
å være stort. Grusressursen på Olaplassen vurderes å være en stor og viktig ressurs.
Hensikten med planen er å legge til rette for fortsatt drift og utvidelse av Furukollen steinbrudd for
produksjon av stein og pukk, og å etablere et masseuttak for utvinning av grus- og steinmasser på
Olaplassen ved Kvasshyllan. Steinbruddet og grustaket har langsiktig perspektiv. Det vil sikre bygge- og
anleggsnæringen i distriktet tilgang på byggeråstoff i lang tid fremover. En samlokalisering av
steinbrudd, pukkverk og grustak vil gi store økonomiske, drifts- og miljømessige fordeler.
Planen omfatter også den eksisterende skytebanen i Furukollen. Planområdet ligger vest og nord for
Engan og Støren, i Midtre Gauldal kommune.

1.2

Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold
E6 Pukk og Grus AS er forslagstiller. Multiconsult ASA er plankonsulent. Sissel Enodd er ansvarlig
saksbehandler hos Multiconsult. Arne Winsnes (Winsnes Maskin og Transport AS) og Tore Ramlo
(Ramlo Sandtak AS) er ansvarlig hos E6 Pukk og Grus AS. Svein Granøien har vært kontaktperson hos
Støren jeger- og fiskerforening.

2

Planprosessen
Reguleringsplanarbeidet startet som to planer, og det er fastsatt to planprogram. Det har vært
konflikter rundt bruken av atkomstvegen til dagens steinbrudd i Furukollen. Ved politisk behandling av
planprogram for Olaplassen masseuttak, kom det frem et ønske om at det må vurderes om det er
mulig å løse ny atkomstveg til Furukollen via Olaplassen. Gjennom fastsettelsen av planprogram til
reguleringsplan for Furukollen, ble det vedtatt at det skulle utarbeides en felles reguleringsplan for
både Furukollen steinbrudd og Olaplassen masseuttak.
Det er avholdt to oppstartsmøter med Midtre Gauldal kommune, ett for Olaplassen den 12.08.14 og
ett for Furukollen den 16.12.16. Kommunen anbefalte at det startes arbeid med reguleringsplan og at
det er krav om konsekvensutredning, jf. forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og
bygningsloven.
Høring og offentlig ettersyn av planprogram og oppstart av planarbeid ble kunngjort i Trønderbladet,
på www.multiconsult.no, www.mgk.no den 27.6.15 og den 07.01.17. Offentlige myndigheter,
registrerte grunneiere og festere i planområdet, og ev. andre rettighetshavere i planområdet, samt
naboer til planområdet, ble varslet med brev. Utvidelse av planområdet ble varslet til berørte den
01.09.17.
Forslagsstiller har avholdt tre informasjonsmøter; med offentlige myndigheter om Olaplassen den
24.08.15, med grunneiere om Olaplassen den 24.08.15 og åpent møte om Furukollen den 20.02.17.
Planprogram for Olaplassen ble fastsatt av kommunestyret den 25.10.16 og planprogram for
Furukollen ble fastsatt av MPR-utvalget den 29.05.17. Planprogrammene gjør rede for formålet med
planarbeidet, hvilke problemstillinger som anses viktige for miljø og samfunn, behov for utredninger
og aktuelle alternativer og planprosessen med frister, deltagere og opplegg for medvirkning.
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Reguleringsplan for Furukollen og Olaplassen
Planbeskrivelse

Ved kunngjøring av oppstart av planarbeid er det kommet uttalelser fra 7 offentlige myndigheter og 5
private personer eller organisasjoner. Disse er oppsummert og kommentert i kap. 7.

3

Planstatus og rammebetingelser

3.1

Kommunedelplan for Støren og kommuneplanens arealdel
Arealene
i
planområdet
inngår
i
kommunedelplanen for Støren, vedtatt
23.6.2014 og kommuneplanens arealdel
vedtatt 26.4.2010. Arealene er med unntak av
det
eksisterende
bruddområdet
og
skytebanen i Furukollen, avsatt til LNFR- areal
for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift
og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert
på gårdens ressursgrunnlag. Deler av det
eksisterende bruddområdet er avsatt til
råstoffutvinning og deler av skytebanen er
avsatt
til
idrettsanlegg.
Kvasshyllan
naturvernområde er båndlagt etter lov om
naturvern (svart skravur) og grenser inn mot
planområdet i nord.

Naturreservat

Olaplassen

Kvasshyllan
LNFR

Skytebane

LNFR

Engan

Råstoffutvinning
Figur 3-1: Utsnitt av planregister for Midtre Gauldal
med visning av kommune- og reguleringsplaner.

Adkomstveg

3.2

Reguleringsplaner
Planområdet inngår ikke i gjeldende reguleringsplaner.
Planen grenser til reguleringsplan for Engan leir sør -lekeplass, vedtatt 15.6.09, i nedre del av
Furukollvegen.

3.3

Statlige planretningslinjer/ rammer/ føringer
Statlige planretningslinjer

Statlige planretningslinjer skal legges til grunn for planlegging etter plan- og bygningsloven. Av aktuelle
statlige planretningslinjer nevnes:
• Barn og unges interesser i planlegging, Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges
interesser i planleggingen, jf. rundskriv T – 2/08
• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, rundskriv T – 1442
• Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T - 1520
• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging for å redusere
transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer
Forurensningsloven og -forskriften

Forurensningsforskriften kap. 30 regulerer alle stasjonære og midlertidige/mobile knuseverk og
siktestasjoner som produserer pukk, grus, sand og singel. Forskriften setter krav til og grenser for
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utslipp av støv, utslipp til vann, støy til støyfølsom bebyggelse og krav til håndtering av finstoff fra
mineralavfall.
Mineralloven

Mineralloven regulerer selve uttaket av forekomsten og stiller krav om konsesjon for drift. Det er krav
om driftskonsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning for uttak på mer enn 10 000 m3 masse, før
uttaket kan starte. Ved søknad om driftskonsesjon skal det sendes inn en driftsplan. Denne skal ut fra
hensyn til sikker drift og ressursutnyttelse vise hvordan driften i bruddet skal foregå, krav til sikring,
fjerning av installasjoner og istandsetting med krav til beplanting mm. I tillegg sikrer loven økonomisk
sikkerhet for istandsetting og sikring av bruddområdet.

4

Beskrivelse av planområdet

4.1

Beliggenhet, avgrensning, eiendomsforhold, landskap
Planområdet ligger vest og nord for
Engan og Støren, mellom ca. 75
moh. ved fv. 630 og opp til 385 moh.
ved Furukollen. Olaplassen og
Kvasshyllan ligger på en terrasse ca.
175 moh. Planområdet er ca. 662
daa og omfatter deler av
eiendommene
gnr./bnr.
45/1,
45/21, 45/13, 45/17, 45/45 og
45/46.

Figur 4-1 Oversiktskart med svart, stiplet sirkel som viser beliggenheten
for planområdet, vest for Engan og Støren. Planområdet vil ligge innenfor
stiplet sirkel.

4.2

Arealbruk, bebyggelse og anlegg
Planområdet omfatter eksisterende skytebane og steinbrudd i Furukollen, med atkomstveg fra Engan,
heretter kalt Furukollvegen. Det er dyrka mark på Olaplassen og ved fv. 630. Øvrige deler av
planområdet består av utmarksarealer.
Planområdet går ned til fylkesveg 630 i øst. På Kvasshyllan, ligger et gårdsbruk og en bolig, samt tre
eneboliger lenger vest. Disse har atkomst fra vegen Kvasshyllan. Bebyggelsen på Kvasshyllan har privat
vannforsyning fra fjellbrønn ved Kvasshyllan gård.
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Litjøya

Håggåbrua

Granmoen

Olaplassen

Kvasshyllan

E6

Gaula

Skytebane

Engan

Furukollen
Eksisterende
steinbrudd

Furukollvegen

Figur 4-2 Flyfoto som viser dagens arealbruk og foreløpig avgrensning av planområdet (hvit stiplet linje). Avgrensning av
planområdet til reguleringsplan for Olaplassen er vist i nordøst.
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4.3

Kulturminner og naturverdier
På Kvasshyllan gård er et stabbur
SEFRAK-registrert. På Olaplassen er det
registrert automatisk fredede
kulturminner, to bosetning-/
aktivitetsområder og to områder med
kullfremstillingsanlegg. I tillegg er det
registrert to kullfremstillingsanlegg fra
nyere tid lengst sør på Olaplassen.

Olaplassen

Kvasshyllan naturreservat grenser inntil
planområdet mot vest og nord.

Kvasshyllan

Det er registrert arter av særlig stor
forvaltningsinteresse innenfor
planområdet; slirestarr, seterrapp,
svartvier og fjelltister. Ingen av artene er
underlagt noe særskilt behov for
beskyttelse.

Furukollen

Engan

Eksisterende
Atkomstveg Furukollvegen
Figur 4-3 Registrerte kulturminner og naturverdier i området.
Automatisk fredete kulturminner er vist med symbol rune-R og
bygninger som inngår i SEFRAK-registeret er vist med gul trekant.
Naturreservat er vist med rød skravur (kilden.skogoglandskap.no).

4.4

Geologi
Berggrunnen i området består av grønnstein.
Utsnitt av berggrunns kart N250 (NGU) er vist til
høyre. Området er ikke dekket av N50.
Furukollen er i NGUs pukkdatabase vist som
meget viktig ressurs.
Furukollen

Figur 4-4 Utsnitt fra berggrunns kart N250
(http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/).
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Løsmassekart viser at mesteparten av planområdet er dekket med tynn morene (lys
grønn), med enkelte partier av breelvavsetning
(oransje), elveavsetning (gul), skredmateriale,
myr (brun) og bart fjell (rosa).
Grusforekomsten på Kvasshyllan er et stort
breelvdelta med rygger som er blitt til av
smeltevannsdrenering, og som består av sand,
grus og morenemateriale. Forekomsten er i
NGUs grus- og pukkdatabase (forekomstområde
1648 – 054) klassifisert som en meget viktig
ressurs.

Olaplassen
Myr
Tynn
morene
Furukollen

Breelvavsetning
Bart
fjell
Tykk morene

Elveavsetning
Figur 4-5 Utsnitt fra løsmassekart
(http://geo.ngu.no/kart/losmasse/).
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5

Beskrivelse av planforslaget

5.1

Planlagt arealbruk

Figur 5-1: Plankart.
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Tabellen under viser sammendrag av arealformål som reguleres i planområdet:
Arealformål

Sosi

Feltnavn

Daa

Steinbrudd/masseuttak

1201

BRU

451,5

Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg, deponi

1590

BAB

14,2

Skytebane

1470

BSK

41,9

Veg

2010

SKV

23,4

Annen veggrunn - grøntareal

2019

SVG

52,3

5100

L

161,0

BEBYGGELSE OG ANLEGG

SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

LANDBRUK-, NATUR-, OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT
Landbruksformål
PLANOMRÅDE

744,3

Figur 5-2: Arealoppgave.

5.2

Steinbrudd/masseuttak
Planen regulerer fire områder til steinbrudd/masseuttak:
1. Masseuttak, BRU 1
2. Steinbrudd og masseuttak, BRU 2, område for nødvendig bebyggelse og anlegg for drift
3. Steinbrudd, BRU 3

5.2.1 Masseuttak, BRU 1

143 daa reguleres til masseuttak, BRU1. Masseuttak omfatter også knusing, sortering, lagringsplass,
opplasting, transport mv samt nødvendig bebyggelse for drift. Knusing og sortering vil i hovedsak
foregå på Ramlo Sandtak AS sitt anlegg på Hofstad leir i Melhus eller ev. i uttaksområdet.
Området avgrenses mot eiendomsgrense mellom gnr./bnr. 45/21 og 45/46 i sør, av ny atkomstveg i
vest, nord og nordøst og av dagens skråningstopp i sørøst. Grusressursen er verdifull og uttaket er
utformet for å utnytte ressursen best mulig, og være best mulig skjermet og minst mulig eksponert i
omgivelsene.
Uttak av masser vil starte fra ny atkomstveg i nord, ved kotehøyde ca. 160 moh., ca. 15 meter under
dagens terreng. Masser vil bli tatt ut gradvis sørover. Ved utforming av massetaket er det er forutsatt
stigning 1:1,5 for permanente skråninger. Midlertidige driftsskråninger vil kunne være brattere.
Stabiliteten av interne skråninger i masseuttaket skal ivaretas etter hvert som det tas ut masser.
Uttaksområdet ligger inne på en flate som ligger ca. 100 meter høyere enn fylkesvegen og Engan.
Uttaksområdet går nedover i terrenget og toppen av dagens platå vil bli bevart ut mot Gauldalen, både
mot nord og øst og mot Kvasshyllan i sør. På lang sikt, ettersom uttaket blir dypere, vil det bli en åpning
mot øst ned til nivået som ny atkomstveg vil ligge på, der det er en v-dal i dag. Ettersom masseuttaket
vil starte fra nord, vil terrenget ut mot Gauldalen østover kunne bevares i lang tid fremover. Mot sør,
skal det før det startes drift i masseuttaket, anlegges en voll som vil skjerme boliger på Kvasshyllan mot
støy og innsyn. Vollen skal anlegges innenfor bestemmelsesområde #5, og vil være ca. 2-5 meter høy.
Vollen kan fjernes når aktiviteten i masseuttaket går nedover i terrenget og aktivitet foregår på kote +
160 moh. eller lavere.
Grunnundersøkelser (Rambøll 2012) viser at det er lagdelte masser med sand, grus og grov stein ned
til store dybder i området. Det er tatt ut masser fra forekomsten tidligere, i området der videregående
skole har øvingsfelt, som er benyttet som betongtilslag. Det er ikke boret ned til fast fjell innenfor
området som reguleres til masseuttak, men ved Kvasshyllan gård er det ved boring av fjellbrønn funnet
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at det er 96 m ned til fast fjell. Med forutsetning om at det kan tas ut masser ned til fast fjell på kote
ca. +75, er potensialet i masseuttaket beregnet til ca. 6,6 mill. m3 faste masser.

Figur 5-3: Koteplan for sannsynlig maksimalt masseuttak, ned til kote 75.

Figur 5-4: Profil retning vest – øst for sannsynlig maksimalt masseuttak, ned til kote 75. Ny atkomstveg vises ved
profilene nr. 75-100 og 475-500.
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Figur 5-5: Profil retning nord – sør for sannsynlig maksimalt masseuttak, ned til kote 75. Ny atkomstveg vises ved profil
nr. 50.

Drift tillates jf. støyberegninger hverdager hele døgnet. Impulspreget aktivitet tillates ikke på natt (kl.
23-07).
Masseuttaket berører matjord. Denne skal ivaretas av ved avdekking av områder før uttak. Matjorda
skal mellomlagres innenfor området og brukes til reetablering av dyrka jord etter endt uttak, til
jordforbedring av dyrka jord, etablering av ny dyrka jord utenfor planområdet eller til grøntanlegg
utenfor planområdet. Under mellomlagring skal matjorda ikke blandes med andre masser, ikke
komprimeres eller kjøres på.
Masseuttaket har langsiktig perspektiv. Periode for uttak vil være avhengig av etterspørselen i
markedet. Sannsynlig uttak i starten er ca. 100 000 tonn per år. Driftsplan vil ivareta hvordan området
skal istandsettes og avsluttes etter endt uttak.
Ved endt uttak av grusmasser kan uttaksområdet benyttes til deponi for rene masser, dvs. at det kun
skal deponeres masser som tilfredsstiller tilstandsklasse 1 (normverdiene) angitt i Klif-veileder TA2553/2009 Tilstandsklasser for forurenset grunn. Området kan over tid bli helt eller delvis gjenfylt.
Området tillates fylt opp til dagens terreng, det vil si til kote +175 moh. Arealet skal istandsettes til
dyrka mark og tilbakeføres til LNFR-område. Deponering skal utføres iht. plan som skal godkjennes av
kommunen. Et sedimentasjonsbasseng ved fv. 630 vil også ivareta ev. avrenning fra deponerte masser.
5.2.2 Steinbrudd/masseuttak, BRU2, område for nødvendig bebyggelse, anlegg og drift

Vest for Kvasshyllan gård reguleres 14 daa til steinbrudd/masseuttak, BRU2. Området skal brukes til
nødvendig bebyggelse og installasjoner for driften av masseuttak og steinbrudd. I første omgang er
det planlagt å sette opp arbeidsbrakker og vekt, men det kan også være behov for lagerbygg o.l.
Området vil også kunne bli brukt til lagringsplass for rene masser i oppstartsfasen når steinbruddet
skal drives fra nord. For å skjerme boligbebyggelsen på Kvasshyllan, skal det innenfor
bestemmelsesområde #6, anlegges en voll før driften kan starte. Det er forutsatt planering og
oppfylling for å anlegge området. Høyden på vollen vil være ca. 5-6 meter mot Kvasshyllan og ca. 2-2,5
meter mot bebyggelses og anleggsområdet. Det er gjort støyberegninger som grunnlag for høyden på
vollen.
Området kan bebygges med inntil 500 m2 bebygd areal (BYA). Bebyggelse skal plasseres innenfor
byggegrensene som er vist på plankartet. Av hensyn til sikkerhet mot steinsprang ligger byggegrensen
minst 10 meter fra foten av ura vest for området. Maksimal gesimshøyde er 8 meter og maksimal
mønehøyde er 9 meter.
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Renovasjon er forutsatt løst ved at avfall fraktes ut av området av drifter. Avfallet leveres sammen med
bedriftens avfall for øvrig eller direkte til miljøstasjonen.
Bygninger og andre konstruksjoner skal fjernes samtidig med at driften av bruddet opphører. Området
skal være ferdig ryddet og istandsatt i tråd med driftsplan senest 2 år etter endt virksomhet. Samtidig
går området tilbake til LNFR-område.
5.2.3 Steinbrudd, BRU3

Område BRU3 på 294 daa reguleres til steinbrudd. Området omfatter dagens bruddområde i
Furukollen med utvidelse av bruddområdet sørøstover mot Furukollvegen og nordøstover mot
Kvasshyllan.
Bergarten i området er grønnstein. Steinen gir en meget god pukk som er godt egnet som byggeråstoff
og tilslag i både asfalt og betong. Testresultater viser at Los Angeles-koeffisient er 11,6 og Micro Devalkoeffisient er 11,2. og kulemølleverdi er mellom 10 og 14.
Steinbruddet skal ha atkomst fra den nye atkomstvegen via Olaplassen til Kvasshyllan. Atkomstveg
videre sørover inn i bruddet fra den regulerte vegen løses innenfor areal som reguleres til steinbrudd.
For å få akseptabel stigning på atkomstvegen fra Kvasshyllan og inn i bruddområdet er det er planlagt
å starte uttaket omtrent på kote +220 moh. og drive sørvestover mot det eksisterende bruddet.
Bruddet skal til slutt gå inn i det eksisterende bruddområdet. Bunnkote vil være +196 moh. Det er
forutsatt palledrift med pallehøyde ca. 12 meter og hyllebredde ca. 12 meter.
Planen legger opp til å flytte pukkverksdriften fra det eksisterende bruddområdet ned til
bruddområdet i dalen sør for Kvasshyllan. Inntil ny atkomstveg er anlagt og det er klart for å drive
bruddet og pukkverk fra Kvasshyllansida er det behov for å kunne drive noe videre i Furukollen i en
begrenset periode på inntil 2 år etter at det er gitt driftskonsesjon. Bakgrunnen er et det er behov for
å rydde opp, sikre og istandsette arealene i det eksisterende bruddet midlertidig. Det kan blant annet
være aktuelt å ta ut steinen i skrenten ut mot dalen.
Steinbrudd omfatter boring, sprenging, knusing, sortering, opplasting, og transport av byggeråstoff,
lagringsplass for uttatte masser og nødvendig bebyggelse for drift. Lasting og bearbeiding av massene
vil i hovedsak foregå i bunnen av bruddet. Drift tillates jf. støyberegninger hverdager hele døgnet.
Impulspreget aktivitet tillates ikke på natt (kl. 23-07).
Skjermingen av bruddet er basert på terrengformasjoner. Tilgrensende terreng mot øst er bratt og lite
tilgjengelig. I ytterkant av steinbruddet, med unntak av der steinbruddet grenser mot område for
deponi, er det regulert en buffersone til LNFR-areal. Bredden er ca. 50 m. Terreng og vegetasjon skal
bevares i disse områdene.
Driftsplan vil fastlegge hvordan driften i bruddet skal foregå, utforming av bruddet, krav til sikring,
avslutning og istandsetting med krav til beplanting mm. etter endt uttak.
Steinbruddet er langsiktig og vil ha lang driftstid. Bruddet skal revegeteres etter hvert som hver pall
kommer på riktig høyde og dybde og er avsluttet. Det fylles tilbake avtakingsmasser eller andre
finknuste løsmasser som gir grunnlag for naturlig vegetasjonsetablering/ revegetering på hyllene.
Området skal være ferdig ryddet og istandsatt i tråd med driftsplan senest 2 år etter endt virksomhet.
Samtidig går området tilbake til LNFR-område.
Det skal etableres sikringsgjerde og fareskilting i uttaksområdet for å hindre at mennesker og dyr
kommer inn i anleggsområdet. Endelig sikringsgjerde plasseres i utkanten av det regulerte området og
det er avsatt areal slik at det skal være tilgang for vedlikehold. Det kan i løpet av driftstiden for bruddet
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være aktuelt å etablere sikringsgjerder som kun omfatter brudd- og driftsområde som til enhver tid er
aktuelt. Driftsplan vil fastsette plassering og utforming av sikringstiltak.
I arbeidet med utforming av bruddet er det vurdert mange alternative løsninger med både større og
mindre brudd. I planprogrammet var det skissert et mindre brudd som ble avsluttet øst for dagens
brudd. Volum var beregnet til ca. 5 mill. m3. Med bakgrunn i verdien i ressursen, at landskapet vil kunne
tåle inngrepene og å utnytte infrastruktur og å samle inngrep, er et større brudd med potensielt
uttaksvolum som er beregnet til ca. 17 mill. m3 anbefalt. Levetiden vil være avhengig av etterspørselen
i markedet. Sannsynlig uttak i starten er ca. 150 000 tonn per år.

Ny atkomst fra
Kvasshyllan

Skytebane

Eksisterende
buddområde i
Furukollen

Furukollvegen

Enganbekken

Figur 5-6: Illustrasjonsplan som viser maksimalt utbredelse av steinbrudd. Bunnkote er 196. Pallhøyde og hyllebredde er
12 m. Rød pil viser driftsretning.
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Figur 5-7: Lengde og tverrprofiler for bruddområdet ved maksimalt uttak.

Skytebane

Eksisterende
buddområde i
Furukollen

Figur 5-8: Alternativ utforming av brudd som er vurdert. Bunnkote er 220. Pallhøyde og hyllebredde er 12 m.
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Figur 5-9: Tverrprofiler for alternativ utforming av brudd som er vurdert.

5.3

Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg – massedeponi
Sørvest for Kvasshyllan reguleres et ca. 14 daa stort areal der hensikten er å kunne mellomlagre og
deponere stedegne avdekningsmasser og ev. skrotmasser fra steinbruddområdet. Området grenser
inntil området som reguleres til steinbrudd, og atkomst vil være fra steinbruddet. Området ligger i et
dalsøkk og vil være skjermet for innsyn fra Gauldalen. Masser er forutsatt fylt inntil eksisterende
terreng med fjell mot østre og vestre side. Maksimal høyde er avgrensningen mot vest, kote +265 moh.
Skråninger for forutsatt med maksimal helling 1:2.

5.4

Skytebane
Areal som inngår i den eksisterende
skytebanen i Furukollen, ca. 42 daa, reguleres
til skytebane med tilhørende faresone vestover
fra standplassene. Formålet omfatter
skytebaner, bygninger, anlegg og innretninger
som er nødvendig for områdets drift og bruk
som skytebane. Dette kan være
klubbhus/skytterhus, standplasser, lager, skivearrangement, støyvoller, sikkerhetsanlegg,
støydempings-tiltak, atkomst-/anleggsveger,
parkeringsplasser, VA-anlegg, drenering,
grøfter mv.

Figur 5-10: Anlegg i Furukollen skytebane.
(www.njff.no/fylkeslag/sor-trondelag/lokallag/storen)
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Skytebanen har atkomst fra den eksisterende Furukollvegen fra sør. Anlegget består i dag av leirduebaner, pistolbaner, baner for feltskyting, 50 og 100 meter rifle-baner. Bebygd areal er ca. 500 m2. I
fremtida kan det være aktuelt å bygge flere standplasser, klubbhus og lagerbygg. Det tillates derfor
oppført nødvendig bebyggelse til formålet med inntil BYA 1000 m2 og tilhørende atkomstveger og
parkeringsplasser. Det er forutsatt at dagens renovasjonsordning der drifter frakter avfallet og leverer
det på miljøstasjonen, videreføres.
5.5

Veg og teknisk infrastruktur

5.5.1 Ny atkomstveg, SV1 og SVG2

Det planlegges ny privat atkomstveg (SV1) til Kvasshyllan fra fv. 630 nord for Engan, til sammen ca.
1,65 km. Atkomstveg videre inn i steinbruddet anlegges innenfor areal regulert til steinbrudd.
Atkomstvegen er planlagt med tverrprofil med 7 meter bredde og maksimal stigning på ca. 10 %. Vegen
har slak kurvatur og trafikksikkerheten på vegen regnes som god. Det må etableres rekkverk, voll e.l.
iht. til Statens vegvesen håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder.

Figur 5-11: Tverrprofil for ny atkomstveg.

Avkjørsel fra fv. 630 er dimensjonert for svingebevegelser med vogntog i alle retninger. Fv. 630 har en
årsdøgntrafikk (ÅDT) på 2200 og fartsgrense 80 km/t. Ny avkjørsel oppfyller kravene til sikt i begge
retninger og det er regulert frisiktsoner hvor det være fri sikt i en høyde av 0,5 m over vegdekket på
tilstøtende veg. For trafikk nordfra er kjøremåte C brukt som grunnlag for sporing. Det er da forutsatt
at kjøretøyet bruker hele kjørebanebredden, både på fv. 630 og på den nye atkomstvegen og farten
vil være lavere enn 15 km/t gjennom krysset. Kjøremåte A er lagt til grunn for trafikk som kommer fra
sør. De kjørende krysser venstre kjørefelt på fv. 630 og kjører rett inn på ny atkomstveg.
Vegen ligger tilnærmet flatt med 2,2 % stigning de første ca. 30 m fra fv. 630. Deretter er det planlagt
ca. 10 % stigning over en ca. 1,2 km lang strekning. Videre ligger vegen tilnærmet flatt i høyde med
dagens terreng, inn mot lia på vestsiden av Kvasshyllan, i ca. 450 meter. Vegen anlegges på fylling de
første 500 m fra fv. 630 og deretter går ca. 700 m i skjæring, til den når eksisterende terreng ved ca.
1,2 km. på toppen
Nødvendig areal til grøfter, skjæringer og fyllinger mv. er regulert til annen veggrunn, med unntak areal
inn mot det planlagte masseuttaket.
Vegskråninger er ved fylling forutsatt med helning 1:2. Skjæringer i skråningen vest for Olaplassen skal
ikke anlegges brattere enn dagens naturlige helning, da dette kan redusere skråningens stabilitet.
Sideterrenget til vegen skal, for å sikre stabilitet og ivareta estetiske hensyn, settes i stand og
revegeteres senest i løpet av første sommerhalvår etter at nye vegstrekninger er bygd.
Fra fv. 630 og opp til dalsøkket vest for Olaplassen, må veggrøfta ta imot overvann fra skråningen
overfor. Ved ekstrem nedbør kan vannet konsentreres til grøfta og renne med relativt stor hastighet.
Grøfta må derfor sikres mot erosjon.
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Kulturminneområdet id 178755 som er kullfremstillingsanlegg, ligger innenfor bestemmelsesområde
#1. Området må frigis av ansvarlig myndighet, og sannsynligvis undersøkes, før atkomstvegen kan
anlegges gjennom bestemmelsesområdet.
5.5.2 Furukollvegen, SV2 og SVG2

Eksisterende atkomstveg til Furukollen reguleres til veg, SV2. Planen omfatter ikke nye tiltak på
vegen. I området mellom nordre og søndre løp av Enganbekken er det regulert annen veggrunn på
siden for kunne anlegge veggrøft og led nordre løp av Enganbekken til søndre løp av Enganbekken
den dagen bruddområdet kommer i ny berøring med det nordre løpet.
Vegen er registrert som skogsbilveg. Vegen skal fortsatt være atkomst til skytterbanen og den vil
sannsynligvis også brukes noe av turfolk. Transport av pukk ut fra det eksisterende steinbruddet i
Furukollen er jf. pkt. 5.2.3 og bestemmelse til planen, begrenset til to år etter at det er gitt
driftskonsesjon.
5.5.3 Vann og avløp, overvann

Skytebanen har i dag ikke vannforsyning. Dersom det skal legges inn vann, må dette sannsynligvis løses
med fjellbrønn. Avløp må løses med tett tank.
Arbeidsbrakker i området BRU2 vil få vannforsyning fra den eksisterende fjellbrønnen på Kvasshyllan.
Det skal tas vannprøve før masseuttak starter. Avløp må som for øvrig bebyggelse i området, løses
med tett tank.
Forøvrig vil det være behov for begrensete mengder vann i perioder for støvreduserende tiltak i
masseuttaket og steinbruddet. Dette løses ved oppsamling av overflatevann i området ved å etablere
dammer, kummer e.l. eller med tilkjøring.
Overvann fra steinbruddet vil bli ledet i grøft langs vegen inn til bruddet, ned til Kvasshyllan. Massene
på Kvasshyllan har god infiltrasjonsevne og overvann vil i stor grad drenere naturlig. Dette vises i dag
da arealet er tørt, selv om det siger ut vann langs hele skråningen i vest. I perioder går en flombekk et
stykke ut på flata før den forsvinner ned i terrenget. Grøfter langs atkomstvegen skal anlegges og vil
hindre at overflatevann fra tilgrensende områder renner inn masseuttaket. Ev. overvann som ikke
dreneres naturlig, håndteres i lokalt dreneringssystem der overvannet ledes kontrollert til åpne grøfter
langs ny adkomstveg. Deretter vil vannet ledes inn på eksisterende grøfter og stikkrenner som i dag
ligger langs både fylkesvegen og jernbanen.
Ved fv. 630 kan det innenfor areal regulert til annen veggrunn med bestemmelsesområde #4, etableres
et sedimenterings- og infiltrasjonsbasseng, dersom det viser seg at avrenning av finstoff til Gaula blir
et problem.
Rørinnløpene langs fylkesvegen og jernbanen vil sikres mot sedimentasjon og annen tilstopping. Det
vil etableres en lav overløpsterskel og åpen grøft oppstrøms terskelen for å samle opp slam,
sedimenter og finstoffer.
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Figur 5-12: Utsnitt fra vannmiljøplan.

5.6

Landbruks-, natur og friluftsformål
Deler av skråningen mellom Kvasshyllan/Olaplassen og fv. 630 reguleres til landbruksformål. Det er
ikke tillatt å oppføre bygninger eller å gjøre terrenginngrep som kan påvirke stabiliteten i skråningen
nedenfor Olaplassen negativt.
Rundt steinbruddet er det regulert en buffersone til landbruks-, natur og friluftsformål. Buffersonen er
regulert med minst 50 meter bredde. Langs søndre løp i øvre deler av Enganbekken er det regulert
hensynssone bevaring av naturmiljø. Bredden er i utgangspunktet 10 meter til hver side. Bredden er
redusert der bekken renner langs Furukollvegen. Tiltak som reduserer vannkvaliteten og
naturmangfoldet tillates ikke.
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5.7

Anlegg- og riggområde
Det er behov for anleggsområde for lagring av masser mv. i forbindelse med bygging av ny atkomstveg
Derfor er ca. 10 daa innenfor areal som reguleres til landbruksformål nordover fra avkjørselen til den
ny atkomstvegen fra fv. 630, mellom fv. 630 og ny atkomstveg, regulert til bestemmelsesområde #7
anlegg og riggområde Området skal istandsettes og revegeteres etter anleggsperioden senest i løpet
av første sommerhalvår etter at ny atkomstveg til Olaplassen er bygd.

5.8

Kulturminner
Kulturminneområdene id 178751 og 178757, er kullfremstillingsanlegg som er automatisk fredet. Disse
ligger innenfor LNFR-områdene og skal bevares. Området er vist til hensynssone med båndlegging
etter lov om kulturminner.
Kulturminneområdene id 178755 som er kullfremstillingsanlegg samt id 178754 og 178756 som er
bosettingsområder, er vist som bestemmelsesområder #1-3. Det er forutsatt inngrep innenfor
områdene og at det skal søkes om frigivelse. Det vil sannsynligvis være krav om at det skal foretas
arkeologiske undersøkelser før det kan tillates tiltak innenfor områdene.
Nyere tids kulturminner innenfor områdene id 178752 og 178753, som er kullfremstillingsanlegg, er
ikke vist i plankartet.

5.9

Miljøoppfølging – miljøtiltak
Forurensningsforskriften kap. 30 gir krav til forebygging av forurensning fra produksjon av pukk, singel
og grus. Dette gjelder skjerming og utslipp av støv, vann og støy. Her er det bla. krav om måling av
støvutslipp. For å skjerme boliger på Kvasshyllan for støy og innsyn skal det etableres voller innenfor
bestemmelsesområdene #5 og #6. For å begrense utslipp av støv skal det legges fast dekke på
atkomstvegen (SV1) til Kvasshyllan før det kan startes drift som omfatter transport av ferdige
produkter fra masseuttaket eller steinbruddet. Det vil også i perioder bli brukt vann for å begrense
utslipp av støv. Dersom det viser seg at utslipp av suspendert stoff til Gaula blir et problem, skal det
etableres sedimentasjonsbasseng ved fv. 630. Det er også gitt bestemmelse om at dersom det er grunn
til å tro at deponier eller anleggsområder kan medføre forringelse av vassdrag, må avrenning fra
området overvåkes før, under og etter driftsfasen.
Reguleringsplanen har bestemmelse om av vegskråninger skal istandsettes og revegeteres senest i
løpet av første sommerhalvår etter at nye vegstrekninger er bygd og om at matjord skal ivaretas.
Matjord skal tas av før inngrep og gjenbrukes til istandsetting etter inngrep og å etablere ny dyrka jord
innenfor planområdet, eller til å forbedre eksisterende dyrka jord, til å etablere ny dyrka jord eller
grøntanlegg, utenfor planområdet. Under mellomlagring skal matjord ikke blandes med andre masser,
ikke komprimeres eller kjøres på. Driftsplan vil fastsette hvordan områdene for masseuttak, steinbrudd
og deponiområde skal istandsettes og revegeteres etter endt uttak.

5.10 Rekkefølgebestemmelser
Planen har flere bestemmelser som gir rekkefølgekrav. Dette er:
•
•
•
•

Det skal legges fast dekke på ny atkomstveg (SV1) før det startes drift som omfatter transport
av ferdige produkter fra masseuttaket eller steinbruddet
Etablering av voller før drift som før drift som innebærer bearbeiding av masser starter
Matjord skal tas av før inngrep
Kulturminner innenfor bestemmelsesområder i BRU1 og SV1 skal være frigitt før det kan gis
tillatelse til inngrep
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5.11 Gjennomføring
Bygging av atkomstveg vil starte så snart det er praktisk mulig etter at reguleringsplanen er vedtatt.
Oppstart av steinbruddet og massetaket vil bli igangsatt så snart det er gitt driftskonsesjon.
Anleggstiden for atkomstvegen er forutsatt å være kortere enn 6 måneder. Målsettingen er at
atkomstvegen skal være bygd og at det startes drift i steinbruddet og massetaket i løpet av 2018.
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6

Konsekvensutredning

6.1

Innledning
Her presenteres og vurderes konsekvenser for miljø og samfunn for nye bygge- og anleggsområder.
Utredningene er basert på kjente registreringer i kommunen, analyser, faglig skjønn, befaringer og
andre kjente opplysninger.
Tema som skal utredes og metodikken er beskrevet i planprogram for reguleringsplan for Olaplassen
masseuttak som ble fastsatt av kommunestyret i sak 76/16 den 24.10.16 og planprogram for
detaljreguleringsplan for Furukollen som ble fastsatt av NPM-utvalget i sak 55/17 den 29.05.17.

6.2

Metode
To metoder er brukt i kombinasjon i
utredningen, metodikken som er beskrevet i
Planprogram for Detaljreguleringsplan for
Furukollen og Statens vegvesen håndbok
V712. Det er i begge metodikkene tre
begreper som står sentralt når det gjelder
vurdering og analyse:
•
•

•

Verdi: vurdering av hvor verdifullt et
område eller miljø er.
Omfang: vurdering av hvilke endringer
tiltaket antas å medføre for de ulike
miljøene eller områdene, og graden av
denne endringen.
Konsekvens: avveiing mellom de
fordeler og ulemper et definert tiltak vil
medføre

Konsekvensen
for
et
miljø/område
fremkommer
ved
å
sammenholde
miljøet/områdets verdi og omfang. For å
gjøre dette anvendes ofte konsekvensvifta.
Utredningen skal ha en beskrivelse av verdier
for hvert utredningstema innenfor det
området der tiltaket kan gi en virkning, Figur 6-1: Konsekvensvifta (Statens vegvesen, håndbok V712).
influensområdet. Konsekvenser av tiltaket
vurderes opp mot 0-alternativet (dagens
situasjon).
I sammenstilling av konsekvens for tema er Ingen-lite negative konsekvenser
fargebrukens skala forenklet og delt i 3. Middels negative konsekvenser
Fargebruken angir hvilken konflikt som kan Store negative konsekvenser
forventes mellom foreslått arealbruk og Figur 6-2: Fargebruk for konfliktgrad.
berørte verdier og interesser. Betydningen
av farger for konsekvens framgår til høyre.
For alle temaer, der det er mulig, skal det beskrives behov for avbøtende tiltak og behov for
oppfølgende undersøkelser.
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6.3

0-alternativet
I vurderingen av konsekvenser sammenlignes tiltaket med alternativ 0. 0-alternativet innebærer at det
ikke startes opp grusuttak på Olaplassen eller at steinbruddet i Furukollen utvides. Det betyr at
områdene som foreslås regulert til ny atkomstveg, masseuttak og steinbrudd bevares som i dag med
jord- og skogbruk. Skytebanen og Furukollvegen er eksisterende og planen medfører ikke endring i
arealbruk her. Skytebanen og Furukollvegen inngår derfor i 0-alternativet og inngår derfor i
konsekvensutredningen kun for tema der det er relevant.

6.4

Influensområde
Influensområdet for virkninger av tiltaket vil variere fra tema til tema i utredningen. Rød linje vist på
kartutsnittet under ivaretar virkninger fra de fleste tema. I tillegg vil Støren sentrum kunne bli berørt
av trafikk. Det vil også kunne være innsyn i masseuttaket og steinbruddet fra områder utenfor den
røde linja. Støren sentrum vil kunne være berørt av trafikk.

Figur 6-2: Influensområde for de fleste utredningstema er vist med rød linje på kartet.

ID 418363-PLAN-PBL-15_rev02

Privat planforslag 27.09.17/02

230

SIDE 24/69

multiconsult.no
6 Konsekvensutredning

Reguleringsplan for Furukollen og Olaplassen
Planbeskrivelse

6.5

Kulturminner og kulturmiljø
Sør-Trøndelag fylkeskommune har
gjennomført arkeologiske
registreringer i 2015.

Id 178751
Id 178757

Id 178755
Olaplassen
Id 178754

På Olaplassen er det registrert
automatisk fredede kulturminner, to
bosetning-/ aktivitetsområder (Id
178754 og 178756) og tre områder
med kullfremstillingsanlegg (Id
178751, 178755 og 178757). SørTrøndelag fylkeskommune vurderer at
det er relativt liten risiko for at planen
vil komme i konflikt med automatisk
fredete kulturminner i de øvrige
delene av planområdet.

Id 178756
Id 178752 , 173753

Kvasshyllan
Stabbur

Furukollen

Engan

Det er også registrert to områder med
kullfremstillingsanlegg som er nyere
tids kulturminner (Id 178752 og
173753).
Eksisterende
atkomstveg

På Kvasshyllan gård er et stabbur
SEFRAK-registrert.

Figur 6-3 Utsnitt av kart fra kilden.skogoglandskap.no som viser
registrerte kulturminner i området i nærheten av planområdet.
Registrerte kulturminner er vist med symbol rune-R og bygninger som
inngår i SEFRAK-registeret er vist med gul trekant.

Samla vurdering og avbøtende tiltak

Kulturminner og -miljø
Automatisk fredete
kulturminner

Nyere tids
kulturminner
SEFRAK-bygninger

Vurdering av verdi - omfang – konsekvens
Kullfremstillingsanlegg og bosetningsområder som er registrert
vurderes å være vanlig forekommende. Verdien vurderes å være
liten. Ved uttak av grus vil disse gå tapt. Omfanget vurderes å være
stort negativt. Konsekvens vurderes å være middels negativ.
Det må søkes om dispensasjon (frigivelse) og det må sannsynligvis
gjennomføres arkeologiske utgravninger.
Kullfremstillingsanlegg som er registrert vurderes å være vanlig
forekommende. Verdien vurderes å være liten
Ved uttak av grus vil disse gå tapt. Omfanget vurderes å være stort
negativt. Konsekvens vurderes å være liten negativ.
SEFRAK-registrert stabbur på Kvasshylllan gård er relativt vanlig i
området. Verdien vurderes å være liten.
Buret vil ligge utenfor området hvor det er forutsatt tiltak, og skal
bevares. Tiltak kommer imidlertid nært. Omfanget vurderes å være
intet til lite negativt. Konsekvens vurderes å være ubetydelig.

I forhold til 0-alternativet vurderes konsekvensen for kulturminner samlet sett å være liten til middels
negativ.
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Fylkeskommunen vil under høring og offentlig ettersyn av reguleringsplanen søke Riksantikvaren om
dispensasjon fra kulturminnelovens § 8 for tiltak i automatisk fredete kulturminnene innenfor
områdene id 178755 (kullfremstillingsanlegg) og id 178754 og 178756 (bosettingsområder). En
dispensasjon skjer formelt gjennom kommunens planvedtak. Dersom det gis dispensasjon vil det
sannsynligvis vilkår om at de automatisk fredete kulturminnene må undersøkes videre før det kan
tillates tiltak. Undersøkelsene må bekostes av tiltakshaver.
Det kan være aktuelt å gjøre undersøkelsene i to omganger da det vil være behov for å få frigitt
kulturminneområdet id 178755, som er kullfremstillingsanlegg, tidlig, for å bygge ny atkomstveg.
Undersøkelser av kulturminnene Id 178754 og 178756 kan gjøres senere.
6.6

Nærmiljø og friluftsliv
Nærmiljø

Nærmest planområdet, på Kvasshyllan, ligger et gårdsbruk med 2 boliger og 3 eneboliger. På motsatt
side av dalen (øst) ligger Litjøya og Granmoen med 3 gårdsbruk og 1 enebolig. I Engan er det relativt
mange boliger og arbeidsplasser. Det er ingen skoler eller barnehager i nærheten. Det er ikke kjent at
planområdet brukes av barn og unge til leke- og oppholdsareal. Ut fra gitte kriterier i metoden,
vurderes verdien for nærmiljø å være liten.
Ingen boliger vil bli direkte fysisk berørt av tiltakene, men boliger på Kvasshyllan, Granmoen og Litjøya
vil sannsynligvis bli berørt av støy og støv fra virksomheten. Boligene på gården Kvasshyllan ligger helt
inntil areal som reguleres med tanke på arbeidsplass i oppstartsfasen av ny driftsretning av
steinbruddet. Boligene på Kvasshyllan blir liggende ca. 100 meter sør for kanten på det planlagte
masseuttaket. Det skal anlegges voll i kanten av masseuttaksområdet (BRU1) og området for
nødvendig bebyggelse og anlegg (BRU2) som skjermer mot støy og innsyn.
Granmoen og Litjøya ligger på samme høyde som Kvasshyllan. Fra kanten av Olaplassen er det ca. 450
meter fri luftlinje til husene i Litjøya og ca. 700 meter fri luftlinje til husene på Granmoen. På Granmoen
og Litjøya høres også skudd fra skytebanen godt.
Selv om grenseverdier for utslipp av støv og støy blir overholdt, kan beboerne oppleve at områdene
blir mindre attraktive. I dagens situasjon har det vært klager fra beboere i Granmoen området på støy
fra skytebanen. Aktiviteten kan oppleves spesielt sjenerende da den ofte foregår i fritiden, dvs. kvelder
og helger.
For boliger i Enganområdet vil situasjonen forbedres ved at det anlegges ny veg til steinbruddet og
trafikk til steinbruddet tas bort fra boligområdet ved at den flyttes lenger nord.
Omfanget for nærmiljø vurderes som middels negativt. Konsekvens for nærmiljø vurderes å være liten
negativ.
Friluftsliv

Det er ikke gjennomført kartlegging og verdsetting av friluftlivssområder i Midtre Gauldal kommune.
Det er imidlertid ikke kjent at området er vurdert som viktig for friluftsliv. Området vurderes å være
sporadisk brukt til friluftsliv. Området er ikke spesielt tilrettelagt utover skytebanen i Furukollen og
mesteparten av terrenget er bratt og ulendt.
Furukollvegen vurderes til å være den delen av området som er utgangspunkt for friluftsliv. Fra denne
vegen går det traktorveg til Spjelddalen som tar av ca. 1,5 km og ca. 145 høydemeter opp i vegen fra
Engan. Denne gir utgangspunkt for å gå en runde mellom Spjelddalen og Engan og er sannsynligvis en
del brukt. Ca. 2,8 km og 260 høydemeter opp i vegen fra Engan, går det sti til Mannfjellet. Stien starter
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ca. 200 meter før en kommer opp i det eksisterende steinbruddet. Stien vurderes å være sporadisk
brukt.
Det finnes også stier som går nord- og vestover fra Olaplassen mot naturreservatet og sør- og vestover
i dalsøkket fra Kvasshyllan. Stiene er ikke særskilt tilrettelagt, det er ingen tilrettelagt utfartsparkering
og bruken er sporadisk. Grunneier har oppført et jakttårn til eget bruk ved Olaplassen. Dagens atkomst
til Olaplassen og Kvasshyllan, er en bratt og svingete privat veg og området vurderes å være ubetydelig
brukt fra denne retningen.
Utmarka ved Granmoen og Litjøya er også noe brukt til friluftsliv, spesielt for nærturområde for
beboerne i området. Området vurderes å være lite brukt.
Ut kriterier i Statens vegvesen håndbok V712 vurderes verdien for friluftsliv å være liten.
Tiltaket vil i liten grad endre bruksmuligheter eller skape nye barrierer for friluftslivet da området det
planlegges steinbrudd og masseuttak i, er lite egnet og lite brukt til friluftsliv. Mulighet for nærturer
fra boligene på Kvasshyllan til skogsområder nord for Olaplassen sørover fra Kvasshyllan fjernes.
Adkomst til naturreservatet nord for Olaplassen fra eksisterende veg til Kvasshyllan vil bli sperret av
masseuttaksområdet. Støy fra aktivitet i steinbrudd, grustak og skytebane kan påvirke
friluftsopplevelsen.
Furukollvegen vil fortsatt kunne benyttes som utgangspunkt for friluftsliv. Vegen vil kunne bli bedre
for friluftsliv da trafikken til og fra steinbruddet fjernes. Tiltakene vurderes derfor ikke å påvirke bruken
av traktorvegen til Spjelddalen og stien til Mannfjellet negativt.
Samla vurdering og avbøtende tiltak

Nærmiljø og friluftsliv
Kvasshyllan

Granmoen og Litjøya

Engan

ID 418363-PLAN-PBL-15_rev02

Vurdering av verdi - omfang – konsekvens
Det er få boliger, området er lite brukt som friluftsliv og området
vurderes derfor til liten verdi.
Boligene vil bli berørt av støv og støy fra masseuttak og steinbrudd.
Det skal etableres voller i utkanten av masseuttaksområde og areal
for nødvendig bebyggelse og anlegg til steinbruddet og
masseuttaket, som skjermer mot innsyn og støy.
Mulighet for nærturer til Olaplassen og naturområdet videre
nordover samt til sti sørover fra Kvasshyllan fjernes. Omfanget
vurderes å være stort negativt.
Konsekvens vurderes å være middels negativ.
Skjerming med voller i utkanten av områdene for masseuttak og
steinbrudd på flata er avbøtende tiltak.
Det er få boliger, området er lite brukt som friluftsliv og området
vurderes derfor til liten verdi.
Området vil bli berørt støy fra masseuttak, steinbrudd og
skytebane. Støy fra skytebanen vil kanskje være det som er mest
sjenerende da aktiviteten i hovedsak foregår i fritiden. Det er fri
luftlinje over dalen og lyden bærer godt. Skytebanen er
eksisterende anlegg og planen innebærer i forhold til denne ingen
endring i forhold til 0-alternativet. Omfanget vurderes å være lite
negativt. Konsekvens vurderes å være liten negativ.
Det er relativt mange boliger og arbeidsplasser og området
vurderes til middels verdi.
Tiltakene vurderes å være positive for boligområdet i Engan ved at
trafikk gjennom boligområdet blir redusert ved at det blir etablert
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Furukollvegen,
traktorveg til
Spjelddalen og sti til
Mannfjellet

ny atkomstveg til steinbruddet. Omfanget vurderes å være middels
positivt.
Konsekvens vurderes å være middels positiv.
Vegene og stiene er noe brukt til friluftsliv. Verdien vurderes å
være liten. Utvidelse av steinbruddet vil komme inntil
Furukollvegen i det øverste delen der stien fra Mannfjellet starter.
Vegene og stiene vil fortsatt kunne benyttes som i dag som
utgangspunkt for friluftsliv. Furukollvegen vil kunne bli bedre egnet
for friluftsliv da trafikken til og fra steinbruddet fjernes. Omfanget
vurderes å være intet.
Konsekvens vurderes å være ubetydelig.

I forhold til 0-alternativet vurderes konsekvensen for nærmiljø og friluftsliv samlet sett å være
ubetydelig til liten negativ.
Det må etableres voller i utkanten av områdene som reguleres til grustak og steinbrudd på Kvasshyllan
og Olaplassen, som skjermer boligene der.
6.7

Landskap og estetikk
Støren har vært og et er et knutepunkt mellom ferdselsårer med Dovrebanen, Rørosbanen, E6 og
Rørosveien som tydelige strukturerende elementer. Elvene Gaula og Sokna danner hovedstrukturen i
dalbunnen i det store landskapsrommet på Støren, og veggene dannes av bratte skogkledde fjellsider
i øst og vest, mens det er åpent mot sør. Dalen snevres inn mot nord og er trangest ved Håggåbrua.
Flere steder ses bekker og små fosser i dalsidene. Sidene har elveterrasser hvor mye av bebyggelsen
ligger.
Planområdet ligger i fjell-/dalsiden på vestsida av Gauldalen, nord i landskapsrommet mot Håggåbrua,
der dalen snevres inn og er smal. Planområdet omfatter en av elveterrassene på Støren, Kvasshyllan.
Området strekker seg fra fv. 630 som ligger ca. 70 moh. og opp til Furukollen som ligger ca. 375 moh.
Nær- og fjernvirkning av tiltak vil i stor grad være avhengig av hvilke steder mange folk oppholder seg.
Stedsanalyse til Støren Sentrumsprosjekt beskriver funksjoner og møteplasser på Støren (Multiconsult
2012 på oppdrag fra Midtre Gauldal kommune). Støren sentrum har tre tyngdepunkt: Korsen,
Prestteigen og Stasjonsgata. Aksen Korsen – Prestteigen er pekt ut som tyngdpunkt for
sentrumsutvikling. Større boligområder er også viktige utgangspunkt for opplevelse av landskap. De
viktigste boligområdene på Støren vurderes å være Engan, Spjelddalen, Soknesmoan, Soknes, Kalvtrøa,
Prestteigen og Frøset. I tillegg vil mange oppleve landskapet på og rundt Støren fra E6.
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Frøset

Prestteigen

Engan

Kalvtrøa
Korsen

Stasjonsvegen
Spjelddalen

Soknes

Soknesmoan

Furukollen

Figur 6-7-1: Funksjoner og møteplasser på Støren (Stedsanalyse til Støren Sentrumsprosjekt, Multiconsult 2012)

Olaplassen og Kvasshyllan ligger på en terrasse i landskapet, ca. 170 moh. Slike terrasser finnes flere
steder i Gauldalen og de gir dalrommet en særpreget form. Ved Kvasshyllan og Olaplassen er ikke
terrasseformen så eksponert da terrassen er smal i det store landskapet med blant annet en kraftig
fjellknaus og mye skog i naturreservatet vest for Olaplassen. Flata på Olaplassen og Kvasshyllan er ikke
synlig fra dalbunnen, men blir en del av siden i dalen. Nord og vest for terrassen er det bratte dalsider
ned mot Gauldalen. Ny atkomstveg planlegges i dalsiden mot vest, ned mot Gaula.
Området mellom Kvasshyllan og Furukollen er ei forholdsvis bratt li, delvis skogkledt og delvis med fjell
i dagen. Lia er i planområdet delt med dalsøkk og platå mellom bratte parti. Den eksisterende
skytebanen ligger i et dalsøkk og er ikke synlig fra steder i Gauldalen. Utvidelsen av steinbruddet med
ny atkomstveg og område for deponi, er lagt i et eksisterende dalsøkk og utnytter et platå.
Verdien for landskapsbildet vurderes å være middels da Kvasshyllan er en del av det karakteristiske
landskapet i Gauldalen med terrasser opp fra Gaula og dalbunnen og området mellom Kvasshyllan og
Furukollen er en del av de skogkledte fjellsidene som danner vestveggen i det store landskapet på
Støren.
Atkomstveg, masseuttak og steinbruddet vil være store landskapsinngrep. De vil samtidig bli nye
element i landskapet. Hvordan tiltakene er lokalisert, dimensjonert og utformet i landskapet vil være
viktige faktorer for virkninger på landskapsbildet. Masseuttaket og steinbruddet er langsiktige tiltak
som vil utvikles over lang tid. Atkomstvegen vil bli etablert i løpet av kort tid. Masseuttaket kan på
langs sikt om ønskelig fylles igjen etter endt uttak, og reetableres til dagens landskap med dyrka mark.
Det kan i et langt perspektiv ses på som et midlertidig inngrep. Samtidig vil uttak og ev. igjenfylling
pågå i lang tid, og vil slik sett være et landskapselement i en vesentlig del av et menneskes levetid. I
virkningen av tiltakene vurderes maksimalt uttak for både steinbruddet og masseuttaket, selv om
omfanget av tiltakene i en lang periode framover vil være langt mindre.
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Steinbruddet og masseuttaket er lokalisert og utformet slik at de vil være godt skjermet og lite
eksponert i landskapet. Masseuttaket ligger på en flate og vil gå nedover i terrenget. Landskapsformen
og terrenget mot dalen vil bevart, med unntak av i v-dalen. Åpningen i v-dalen mot Gauldalen vil på
lang sikt bli større og forsterket. Steinbruddområdet og atkomstvegen til dette fra Kvasshyllan ligger i
et dalsøkk. Terreng på østsida av steinbruddet og masseuttaket, mot dalen skal bevares og vil skjerme
for innsyn. På sikt vil det kunne bli innsyn til deler av den vestre bruddveggen fra dalen, da denne vil
bli høyere enn den østre, og høyere enn terrenget som bevares ut mot dalen. Den vestre bruddveggen
vil ligge oppe i den storskala vestveggen i det store landskapsrommet. Denne veggen er mye større
enn bruddet, både horisontalt og vertikalt, og vil ikke danne silhuett i landskapsrommet. Den er både
skogkledt og har fjell i dagen. Linjene i bruddet følger linjene i landskapet. Steinbruddet vurderes derfor
å være underordnet i forhold til landskapets skala og uttrykk, og vurderes ikke å endre landskapets
karakter vesentlig.

Figur 6-7-2: Modellbilde som illustrerer steinbruddet etter maksimalt uttak. Bildet viser at terreng bevares ut mot
Gauldalen og vil skjerme for innsyn til bruddet.

Figur 6-7-3: Modellbilde som illustrer hvordan steinbruddet og masseuttaket vil kunne se ut etter maksimalt uttak fra nord
i Frøset. Vestveggen i steinbruddet er omtrent midt på bildet. V-dalen inn til masseuttaket er til høyre på bildet.
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Figur 6-7-4: Modellbilde som illustrer hvordan steinbruddet og masseuttaket vil kunne se ut etter maksimalt uttak fra E6.
Vestveggen i steinbruddet er til venstre, omtrent midt på bildet. V-dalen inn til masseuttaket er til høyre på bildet.

Den nye atkomstvegen skal legges på fylling i den bratte skråningen øst for Olaplassen, før den går inn
i terrenget og i skjæring nord for v-dalen. Fra et kort parti på E6, i nordgående retning og fra fv. 630 på
en strekning mellom Engan og Håggåbrua, vil det være innsyn til fyllinger for atkomstvegen og til
masseuttaket gjennom v-dalen. Fyllingene til atkomstvegen vil med god utforming og revegetering bli
en del av skråningen i dalsiden. Landskapsrommet der atkomstvegen vil ligge på fylling ut mot dalen,
er fra før sterkt preget av samferdselsanlegg med fylkesveg 630, jernbanen og E6 i de lavere deler.
Karakteren til landskapsrommet og området som oppleves fra dalbunnen vurderes derfor ikke å endres
vesentlig som følge av ny atkomstveg.
Det vil stort sett ikke være innsyn til masseuttaket og steinbruddet fra områder som ligger lavere i
terrenget. Det vil si at det vil være svært begrenset innsyn til tiltakene fra steder der mange mennesker
oppholder seg. Tiltakene vil ikke være synlige, eller i svært liten grad være synlige, fra de tre
sentrumsområdene og de største boligområdene på Støren. Det vil imidlertid være innsyn til
masseuttaket og steinbruddet fra boliger i området Litjøya og Granmoen (ca. 4 stk) og fra noen få
boliger lengst nord øst i Frøset (2-3 stk). Fra boligene på Kvasshyllan vil området for bebyggelse og
anlegg til masseuttaket med voll i utkanten, atkomstveg til steinbruddet og voll i nordenden av
Olaplassen bli synlig. Nærvirkningen for boliger på Kvasshyllan vil først og fremst bli innsyn til voller
som er planlagt.

Figur 6-7-5: Modellbilde med ståsted i ved Støren stasjon. Steinbruddet og masseuttaket vil ikke være synlige etter
maksimalt uttak.
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Figur 6-7-6: Modellbilde med ståsted på Granmoen som illustrer hvordan steinbruddet og masseuttaket vil kunne se ut
etter maksimalt uttak. Vestveggen i steinbruddet er omtrent midt på bildet. Masseuttaket er til høyre på bildet. Vegetasjon
i ytterkant av terrassen vil skjerme for innsyn.

Figur 6-7-7: Modellbilde med ståsted sør for enebolig ved Litjøya som illustrer hvordan steinbruddet og masseuttaket vil
kunne se ut etter maksimalt uttak. Modellen viser at det vil være begrenset innsyn til steinbruddet og masseuttaket.

Kulturlandskap

Kulturlandskapskvalitetene i området er først og fremst knyttet til dyrka marka og gårdsbebyggelsen
på Kvasshyllan. Området ligger på en flate og er lite synlig på Støren. Det er ikke registrert spesielle
kulturlandskapskvaliteter i området (Midtre Gauldal kommune, landbruk). Verdien knyttet til
kulturlandskap vurderes å være liten. Masseuttak på Olaplassen medfører at areal med dyrka mark på
Kvasshyllan blir redusert. Område for bebyggelse og anlegg i tilknytning til steinbruddet og
masseuttaket med voll i ytterkant, ved Kvasshyllan gård, vil ligge nært gårdsbebyggelsen. Vollen vil
komme nært husene. Vest for gården og området er det imidlertid en høy og bratt li som er bakvegg.
Vollen som vil bli mest synlig mot gårdsbebyggelsen, og vil bli en del av bakveggen for gårdsbebyggelse,
vil være liten i forhold til lia som fortsatt vil være den dominerende bakveggen. Det er forutsatt at
vollen istandsettes og tilsåes, slik at det blir et grønt preg.
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Samla vurdering og avbøtende tiltak

Landskap
Lokalisering

Dimensjon/skala

Utforming

Sentrumsområder:
Støren sentrum,
Korsen, Prestteigen
Boligområder: Engan,
Spjelddalen,
Soknesmoan, Soknes
Kalvtrøa, Prestteigen
og Frøset
Boliger Litjøya og
Granmoen

Boliger på Kvasshyllan

E6

Vurdering av verdi - omfang – konsekvens
Steinbruddet og masseuttaket er lokalisert og utformet slik at de vil
være godt skjermet og lite eksponert i landskapet. Tiltakene bryter
ikke horisonten. Omfanget vurderes å være lite. Konsekvens
vurderes å være liten negativ.
Tiltakene innebærer store landskapsinngrep men ligger i et
storskala landskap og tiltakene vurderes til å bli underordnet i
forhold til landskapets skala. Omfanget vurderes å være lite.
Konsekvens vurderes å være liten negativ.
Synlig del av steinbruddet mot vest vil ikke bryte vesentlig med
eksisterende landskap. Utformingen følger i stor grad linjene i
landskapet og eksisterende landskapskarakter. Omfanget vurderes
å være lite. Konsekvens vurderes å være liten negativ.
Tiltakene vil ikke være synlige fra Støren sentrum. Fra Korsen og
Prestteigen vil deler av bruddet være noe synlig. Det vil ligge langt
fra og utgjøre en svært liten del av landskapsbildet. Omfanget
vurderes som liten til intet. Konsekvens vurderes til ubetydelig.
Tiltakene vil ikke være synlige fra de fleste boligområdene. Fra
begrensete områder i Spjelddalen, Kalvtrøa, Prestteigen og Frøset
vil deler av tiltakene være noe synlig. Tiltakene vil ligge langt fra og
utgjøre en svært liten del av landskapsbildet. Omfanget vurderes
som liten til intet. Konsekvens vurderes til ubetydelig.
Masseuttaket vil ligge nærmest og være noe synlig. Det vil også
kunne bli noe innsyn til vegger i steinbruddet. Det er en del
vegetasjon inntil boligene og i utkanten av terrassen som boligene
ligger på. Omfanget av innsyn vil blant annet være avhengig av om
vegetasjonen bevares eller tas bort. Dette styres av eierne av de
aktuelle boligene. Omfanget vurderes å være middels negativt.
Konsekvens vurderes å være middels negativ.
Det vil være voller som skal anlegges på Kvasshyllan som vil være
mest synlig. Boligene er imidlertid vendt mot Gauldalen på motsatt
side. Omfanget vurderes å være lite negativt. Konsekvens vurderes
å være liten negativt.
Fra et kort parti på E6, i nordgående retning øst for Gaula og fra fv.
630 på en strekning mellom Engan og Håggåbrua, vil det være
innsyn til fyllinger for atkomstvegen og til masseuttaket gjennom vdalen. Omfanget vurderes som intet til lite negativt. Konsekvens
vurderes til ubetydelig.

Tiltakene blir forholdsvis store inngrep i landskapet, men blir lite synlig fra områder der mye folk
oppholder seg. Tiltakene vurderes å være godt lokalisert, underordnet landskapets skala og være godt
utformet. Samlet vurderes omfanget til å bli lite negativt. Konsekvensen for landskapsbilde samlet sett,
vurderes å bli liten negativ.
6.8

Naturmangfold
Data er hentet fra offentlige datakilder som nibio.kilden.no, naturbase og artskart. Det er innhentet
innspill fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Midtre Gauldal kommune og kunnskap/fagrapporter om
Kvasshyllan naturreservat.
Det ble gjennomført befaringer den 25.11.15 for området ved Olaplassen og den 14.9.17 for den
søndre delen av planområdet i forbindelse med Furukollen steinbrudd. Under den siste befaringen ble
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arter og naturtyper kartlagt. Samlet sett er store deler av planområdet og tilgrensende arealer
gjennomgått.
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som middels godt til godt.
Verneområder

Kvasshyllan naturreservat grenser inntil planområdet i vest, nord og øst. Reservatet er på totalt 3 669
dekar. Formålet med vernet er å bevare et skogområde med stor variasjon i skogtyper og økosystemer
med gradienter fra produktiv skog på marine avsetninger til grovvokst fjellskog. Stedvis har skogen
preg av urskog. Området har en velutviklet og variert gammel naturskog av både gran og furu med stor
spredning i både høyde og eksposisjon, med et betydelig innslag av rike vegetasjonstyper. Øst for
Olaplassen har rassikringstiltak i lia ned mot jernbanen påvirket skogen. Planområdet grenser i stor
grad inntil eller i nærheten av naturreservatet i vest.
I forbindelse med etablering av naturreservatet ble det gjennomført naturfaglige registreringer 16.9.97
(Gaarder 1998). Det var da et mindre område på cirka 1 000 dekar som ble registrert. I rapporten fra
Gaarder vises det til at skogen på terrassen ved Olaplassen er betydelig påvirket av hogst og har et ens
aldret preg der innslaget av dødt trevirke og gamle trær er dårlig. Det vises likevel til at skogen på
terrassen representerer en egen skogtype som skiller seg klart ut fra resten av området. Området kan
ikke sies å være spesielt etterspurt for vern av skogtyper (Framstad m.fl. 2010), men naturskog på
midlere og høyere boniteter i lavlandet har en generell underdekning i skogvernet.
Befaringen som ble gjennomført den 25.11.15 viser at en stor andel av naturskogen utenfor
verneområdet, men som var i hogstklasse IV eller V på vernetidspunktet nå er hogd. Det er noe skog i
hogstklasse IV som står igjen i nordøst av planområdet. Dette er som beskrevet ovenfor relativt ung
og ens aldret granskog i hogstklasse IV. Død ved er nesten helt manglende i området og kontinuitet i
død ved er helt mangelvare. Den gjenstående skogen har ingen tegn på kvaliteter knyttet til gammel
barskog. Dette er i tråd med konklusjonen fra verneregistreringene i 1997 (Gaarder 1998).

Figur 6-2: Rød skravur illustrerer Kvasshyllan naturreservat. Kilde: Naturbasen.no.

Naturreservatet blir ikke direkte berørt av tiltakene, men det ligger i influensområdet og kan bli
indirekte berørt.
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Ut i fra kriteriene i metoden i Statens vegvesen håndbok V712, vurderes verdien av verneområdet som
stor.
Naturtyper og arter

Norsk botanisk forening gjennomførte ekskursjon til området i 2014 og registrert 70 plantearter fra
området. En befaring fra Håkon Holien fra 1989 viste funn av noen få vanlige lavarter. Heller ikke på
denne befaringen ble det registrert noen. I forbindelse med at det ble vernet et område som
naturreservat ble det gjennomført en naturfaglig registering i 1997 (Gaarder 1998). I tillegg er det er
gjennomført befaringer av planområdet i 2015 og 2017.
Store deler av planområdet består av skog i varierende boniteter. Gran er dominerende treslag, men
det finnes også furu, bjørk, gråor, selje, rogn og osp. Generelt er det mye areal med middels bonitet
(G14). Befaringen 14.9.17 viser at i praksis så er hele planområdet vært utsatt for åpne hogster og i
stor grad planting av ny granskog (figur 6-3). Dette betyr at naturverdier knyttet til gammel barskog
med gamle trær og død ved er helt fraværende. Under befaringen er gamle trær og død ved omtrent
ikke registrert. Granskog dominerer helt innen planområdet, men i forbindelse med enkelte kolleparti,
og bratte stupparti er det også en del furuskog. Her er det også innslag av noen litt eldre furu- og
grantrær. Spredt er det også innblanding av boreale løvtrær med gråor i forsenkninger og langs
myrer/bekker og enkelte mindre ospeholt. Spredt bjørk, selje og rogn finnes også.

Figur 6-3. Bilde av typisk hogd skog som er tilplantet med gran. Foto tatt midt inne i det planlagte steinbruddet.

Granskogen er for det meste blåbærskog. Stedvis er granskogen frodig med stort innslag av bregner.
Det er noe storbregneskog, og da særlig i en del fuktige skråninger. Under befaringen ble det registrert
et mindre område på 0,1 dekar med lågurtskog. Her ble følgende lågutindikatorer registrert:
markjordbær, teiebær, hengeaks og kvitbladtistel. Et par individer av kranskonvall ble også registrert.
Det er kartfestet en MiS-figur sør for dagens steinbrudd. Dette er kategorisert som livsmiljø «Gamle
trær» og typisk tosjiktet blokkebærskog. Befaringen viste at MiS-figuren er et kolleparti med blåbærog bærlyngskog med innslag av eldre furutrær. MiS-figuren har svært lite død ved. Området har ikke
kvaliteter som en naturtype, jf. DN-håndbok 13.
Innenfor planområdet er det er på befaringen den 14.09.17 registrert tre mindre myrområder (Figur
6-4 og 6-5). Dette er fattige og intermediære myrer som ikke klassifiserer til naturtyper i henhold til
ID 418363-PLAN-PBL-15_rev02

Privat planforslag 27.09.17/02

241

SIDE 35/69

multiconsult.no
6 Konsekvensutredning

Reguleringsplan for Furukollen og Olaplassen
Planbeskrivelse

DN-håndbok 13. Alle tre myrene er rødlistet som «Åpen myrflate» (NT) i henhold til norsk rødliste for
naturtyper. Myrene gir ikke økt verdi av da kriterier for verdisetting i Statens vegvesen håndbok V712
gir kun gir økt verdi for naturtyper som er iht. DN-håndbok 13.
Myrområde

Beskrivelse

Intermediær myr
nordøst for
Furukollen

Nordøst for Furukollen er det ei myr på 3,2 dekar. Den østlige halvdelen er
en typisk fattig myr, mens den vestlige delen er mer av intermediær preg
med små flekker også med rikmyr. Som myrkompleks vurderes myra som
en intermediær myr.
Artsmangfold: torvmoser, flaskestarr, duskull, blåtopp, mjødurt, teiebær,
tepperot, myrfiol, bukkeblad og gulstarr (et par små flekker).
Noe lenger øst er det mindre myrområde på 1,3 dekar som har noe samme
karakteristika som den andre intermediære myra.
Artsmangfold: grasdominert og mosedominert med mye torvmoser, gråor,
sølvbunke, myrfiol, myrmaure, tepperot, mjødurt, flere starrarter (helt
avblomstret), gulstarr (i nedre deler) og elvesnelle. Myra har form som et
myrsig i hellende terreng.
Sørvest for Kvasshyllan er det ei åpen til bevokst myrflate som har typiske
karakteristika som fattig myr, åpen myrflate og/eller myrkant.

Intermediært myrsig
øst for Furukollen

Fattig myr sørvest
for Kvasshyllan

Figur 6-4. Myrområder som er registrert innenfor planområdet, men som ikke er naturtype jf. DN-håndbok13.

Figur 6-5. Kart som viser planområdet med kartlagte naturtyper.

Vest for Kvasshyllan, utenfor planområdet, er det den 14.9.17 registrert to mindre rikmyrer i et
skogkledd landskap (Figur 6-5). Den sørligste myra er rikmyr over hele arealet avgrenset i vest mot en
traktorveg og en grunn grøft. Deler av arealet på den nordligste myra er fattig myr. Her er det også en
sannsynlig brunstgrop for hjort. Arealet for de to rikmyrene er til sammen 2,5 dekar.
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Artsmangfold: teiebær, mjødurt, myrhatt, skogstorkenebb, jåblom, kvitbladtistel, gulstarr,
myrstjernemose. Mjødurt, jåblom og kvitbladtistel dominerer over store arealer. Flekkvis er det også
mye gulstarr. Myra er også grasdominert. Mellom de to myrflatene grenser skogen til høgstaudeskog
med tyrihjelm, skogstorkenebb og store bregner.
I henhold til norsk rødliste for naturtyper er rikmyrene rødlistet i kategorien «Rikere myrflater i
låglandet» (EN). Naturtype i henhold til DN-håndbok 13 er Rikmyr (A 05). Ut i fra kriteriene i DNhåndbok 13 vurderes verdien som Viktig naturtype (B-verdi).

Figur 6-6. Foto tatt fra registrering av naturtyper med brunstgrop for hjort. Rikmyr i nedre billedkant og fattigmyr i øvre
billedkant ved brunstgropa.

Det er ingen arealer som kvalifiserer som naturtype i henhold til DN-håndbok 13 innenfor
planområdet. Det er ikke registrert rødlistede arter, verken fra offentlige databaser eller under
feltbefaring. På grunn av hogstpåvirkningen vurderes potensialet for rødlistede arter innenfor
planområdet som lavt. Samlet sett vurderes verdiene til naturmangfold innenfor planområdet som
liten, jf. Statens Vegvesen håndbok V712.
Fremmede arter

Ved lunningsplass ved Kvasshyllan vokste det en mindre platanlønn. Det kan også opplyses om at
utenfor planområdet, ved nedkjørselen fra Kvasshyllan, var det mange store platanlønner som vokste
på nedsiden av vegen og nedover lia. Fra vegen kunne det se ut som om platanlønn her er
skogdannende og har utkonkurrert lokale treslag. Utbredelsen ble ikke undersøkt nærmere da arealet
lå utenfor planområdet, men observasjonen er registrert i www.artsobservsjoner.no.
Ved flere av plantefeltene i og ved planområdet ble det observert rødhyll. Flere av observasjoner tyder
på at rødhyll har vært i planområdet over en viss tid.
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Like nord for skytebanen, akkurat på grensa til planområdet ble det observert et lerketre på 4 til 5
meter. Det er sannsynligvis sibirlerk, men arten er noe usikker. Det var en svært overraskende
observasjon med et lerketre langt unna bebyggelse og andre lerketre.
Det anbefales at det gjennomføres en kartlegging og risikovurdering for spredning av fremmede arter
i forbindelse med klargjøring og igangsetting av tiltaket.
Rovfugler og vilt

Under befaringen ble det hørt skrik fra fjellvåk.
Fylkesmannen har i e-post datert 6.1.16 gitt
opplysninger om at det er fjellvåkreir i nærheten.
Det er uklart om tiltaket direkte berører
reirplassen, eller hvor nært tiltaket er.
Befaringen viser at det er et betydelig potensial
for hekkelokaliteter i og i nærheten av
planområdet. Det er imidlertid ikke data som sier
noe om dagens steinbrudd har hatt innvirkning
på klippehekkende rovfugler sin bruk av
planområdet. Det er kjent en hekkelokalitet av
tårnfalk rett øst for planområdet (Figur 6-7, Kai
Børge
Amdahl,
e-post
06.09.17).
Registrereringen er fra 04.07.04. Verken fjellvåk
eller tårnfalk er på den norske rødlista og begge
Figur 6-7. Kart som viser viltområdet og hekkelokalitet for
artene er vurdert til å ha levedyktige bestander. tårnfalk. Data fra Midtre-Gauldal kommune.
Fylkesmannen har opplyst at det ikke er data for
sensitive arter i planområdet (e-post Bjørn
Rangbru 22.09.17).
Fra Midtre Gauldal kommune er det opplyst at planområdet er viktig for hjortevilt og at det er registrert
to spillplasser for storfugl i området. Kommunen opplyser også om området ikke har spesielle
viltverdier utover det som er vanlig i kommunen med unntak av potensial for klippehekkende rovfugler
(Kai Børge Amdahl pers.medd. 18.09.17). Under befaringen ble det jevnlig observert storfugl. Det ble
også registrert sannsynlige brunstgroper for hjort på den registrerte naturtypen av myr (Figur 6-4).
Hjorteviltregistrert viser at det har vært over en tredobling både av tildelte dyr og felte hjort fra 2006
og fram til i dag.
På bakgrunn av opplysninger fra kommunen og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og i henhold til Statens
Vegvesen sin håndbok V712 vurderes verdien til liten for vilt og rovfugler.
Geologisk mangfold

Kvasshylla er registrert som et lokalt verneverdig kvartærgeologisk område (www.ngu.no, Sollid &
Sørbel 1981). I GISLink er området gitt Geoverdivurdering 1. Kvasshylla er en stor glasifluvial terrasse
som utgjør den vestlige del av en israndavsetning som ligger på tvers av Gauldalen. Terrassen består
av sortert sand og grus. De høyeste delene av avsetningen er bygd opp til marin grense. Det er ikke
foretatt noen endelig datering av avsetningen, men den kan være dannet i sein fase av Yngre Dryas
(Sollid & Sørbel 1981).
Med bakgrunn i beskrivelsen av området og kriteriene i Statens Vegvesen håndbok (V712) vurderes
verdien av Geostedet Kvasshylla til å være middels.
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Samla vurdering og avbøtende tiltak

Naturmangfold
Verneområder
(Kvasshylla
naturreservat)

Naturtyper og arter

Vilt og rovfugler

Geologisk mangfold

Vurdering av verdi - omfang – konsekvens
Kvasshyllan naturreservat ligger vest og til en viss grad nordnordøst for planområdet. Verdien av naturreservatet vurderes som
stor. Planen forutsetter ingen inngrep innenfor naturreservatet. En
hogst og avskoging av hele planområdet kan gi økt påvirkning av
vind i utkanten av deler av naturreservatet.
Omfattende arbeid i massetaket kan gi noe støvflukt på trærne
innenfor naturreservatet. Sideareal i planområdet bør revegeteres
med naturlig vegetasjon.
Uttak av masser og vegskjæring vil kunne påvirke vannivå og
medføre drenering av jordsmonnet i naturreservatet nord og øst
for Olaplassen. Massene i området består av grus og sand, som er
godt drenerende. Det vurderes derfor å være liten sannsynlighet
for at masseuttaket og etablering av atkomstveg vil medføre
vesentlige endringer i grunnen og medføre tørke.
Omfanget av tiltakene for verneområdet vurderes som lite
negativt. Konsekvens vurderes å være liten til middels negativ.
Det er ikke registrert prioriterte naturtyper eller rødlistede arter
innenfor planområdet. Det er registrert et par mindre rikmyrer som
naturtyper like nord for planområdet, men disse skal ikke påvirkes
av tiltaket. Planområdet er brukt til jordbruk, skogbruk og
steinbrudd. Samlet sett vurderes området å ha liten verdi.
Tiltaket innebærer at det meste av planområdet skal reguleres til
steinbrudd og massetak. Dette gir et stort negativt omfang på
naturmangfold som arter og naturtyper. Gitt en liten verdi vurderes
tiltaket til å ha en liten negativ konsekvens for arter og naturtyper,
jf. Statens Vegvesen sin håndbok V712.
Det er uklart i hvor stor grad dagens steinbrudd påvirker fjellvåkens
hekkesuksess i nærområdet. Dette innebærer at
utbyggingsalternativet ikke nødvendigvis har noen vesentlig større
negative konsekvenser på rovfugler enn nullalternativet har. I det
minste kan dette være gyldig på kort sikt så lenge det vil være drift
i dagens steinbrudd. Over tid og i og med at utbyggingsalternativet
berører et betydelig større areal og en lengre tidsperiode enn
nullalternativet kan likevel utbyggingsalternativet vurderes som
noe mer negativt enn nullalternativet.
Samlet vurderes derfor omfanget på vilt og rovfugler som middels
til stort negativt. Gitt en liten verdi vurderes derfor tiltaket å ha en
liten negativ konsekvens for vilt og rovfugler.
Kvasshyllan er registrert som et lokalt verneverdig
kvartærgeologisk område. Verdien av Kvasshyllan som geosted
vurderes å ha middels verdi. I praksis vil hele den vestlige delen av
geostedet Kvasshylla bli endret og verneverdiene av geostedet vil i
praksis bli borte ved gjennomføring av de foreslåtte planene.
Tiltaket vil ha et stort negativ omfang på den kvartærgeologiske
forekomsten Kvasshylla. Gitt en middels verdi medfører dette en
middels til stor negativ konsekvens for geologisk mangfold.

I forhold til 0-alternativet vurderes konsekvensen for naturmangfold samlet sett å være liten til middels
negativ.
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6.9

Forurensning
Støy

Støy fra masseuttak, steinbrudd og skytebane er beregnet av Multiconsult i notat 418363-RIA-NOT-001.
Masseuttaket og steinbruddet er vurdert ut fra grenseverdier i forurensningsforskriften, kapittel 30.
Denne fastsetter grenseverdier for støy fra virksomheter som produserer pukk, grus, sand og singel.
Støy fra skytebane er vurdert i henhold til retningslinjene i T-1442.
For masseuttaket og steinbruddet er det forutsatt at normal produksjon foregår på hverdager hele
døgnet. Det er antatt en effektiv drift i 90 % av produksjonstiden i løpet av en dag. Videre er det
forutsatt at det ikke foregår impulspreget aktivitet på natt. Det er antatt en ÅDT på 90 på veien til og
fra anlegget og en trafikkfordeling der 10 % eller mindre av dette foregår på natt.
For skytebanen er det antatt at det avfyres omlag 140 000 hagleskudd, 20 000 rifleskudd og 100 000
pistolskudd når banen brukes i framtiden. Multiconsult har gjennom tidligere oppdrag erfart at det kan
være til dels store avvik mellom beregnede og målte lydnivå fra skytebaner. Undersøkelser belyser at
mulige kilder til usikkerhet ved beregninger kan være refleksjonsbidrag fra voller, skrenter, fjell,
bygninger, levegger, overbygg og lignende på, eller ved skytebanen som ikke fanges opp av
beregningsmetoden eller som av andre grunner gir et annet refleksjonsbidrag enn det som er
forventet. Det anbefales generelt å unngå bart fjell eller hardpakket sand i og ved skytebaner. Voller
og skrenter bør være mest mulig lydabsorberende, noe som i praksis betyr gresskledde.
Beregningene viser at hverken masseuttaket, steinbruddet eller skytebanen overskriver
grenseverdiene under de forutsetningene som er benyttet i beregningene. De viktigste
forutsetningene er at det ikke foregår impulspreget (dvs. skånsom tipping av masser, og liten grad av
pigging) aktivitet på natt i masseuttaket eller steinbrudd, at arbeidet på natt foregår under øverste
kant på masseuttaket/steinbruddet, og at det er en moderat mengde lastebiltrafikk på natt. Det er
også forutsatt at det er etablert voller innenfor bestemmelsesområdene #5 og #6 som skjermer
bebyggelsen på Kvasshyllan.
For skytebanen er det forutsatt at det ikke foregår aktivitet etter kl 23. Dimensjonerende for
skytebanen er maksstøy.
Utslipp til luft - støv

Det er ikke gjort generelle vurderinger av luftkvalitet i Midtre Gauldal kommune. Det har i 25-30 år
foregått noe uttak og av stein og pukkverksvirksomhet i Furukollen. Transport og vegtrafikk på fv. 630
og E6 genererer svevestøv. Det er ikke kjent at det er steder eller virksomheter i områdene omkring
Støren som utgjør en særlig risiko for luft-forurensning. Det er ikke kjent at luftkvalitet er et problem
innenfor planområdet i dag. Forurensningsforskriften § 30-5 gir rammer for utslipp av støv fra
produksjon av pukk, grus sand og singel for naboer. Utslipp av steinstøv/støv/partikler fra
totalaktiviteter fra virksomheten skal ikke medføre at mengde nedfallsstøv overstiger 5 g/m² i løpet av
30 dager. Dette gjelder mineralsk andel målt ved nærmeste nabo, eller annen nabo som eventuelt blir
mer utsatt
Sett i forhold til 0- alternativet vil tiltaket medføre økt utslipp av støv da det i tillegg til utvidelse av
steinbruddet og pukkverksvirksomhet, skal etableres masseuttak. Det vil alltid være knyttet
støvproblematikk til masseuttak, steinbrudd, deponering og behandling av masser. Støvflukt fra åpne
flater med sand og grus, atkomstveger eller i forbindelse med behandling av stein og masser vil først
og fremst være et problem på tørre og vindutsatte dager.
Erfaring fra andre steinbrudd og masseuttak i Gauldalen tilsier at dette vil være et problem i
begrensede perioder i løpet av året. I disse periodene vil det bli gjort tiltak for å begrense
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støvspredning. Dette vil være vanning, å legge fast dekke på adkomstvegen, å legge rister ved inn og
utkjøring til opplastingsområder og rengjøring av veger. Erfaring viser at disse tiltakene er effektive og
bærekraftige. Hjulvaskeanlegg har vist seg å være lite egnet da det medfører ulemper for vegnettet,
spesielt på kalde dager. Andre tiltak for å begrense støvflukt er å avdekke grusmassene i faser, der kun
de arealene som er planlagt gravd ut i nærmeste framtid blir avdekket, mens området ellers beholder
vegetasjonsdekket. Det er for øvrig forutsatt at mesteparten av sand og grusmassene skal bearbeides
på anlegget i Hofstad leir. Dette vil redusere støvutslippet fra masseuttaket.
Nærmeste naboer ligger nærmere enn 500 m, derfor skal det gjennomføres støvnedfallsmålinger målt
i 30-dagers intervaller. Måleperioden skal vare minst et år og skal ikke avsluttes før målingene
dokumenterer at kravene i forurensningsforskriften overholdes.
Tiltakshaver har ansvar for at grenseverdier for utslipp av støv gitt i forurensningsforskriften blir
overholdt. Dersom grenseverdiene overskrides, skal det gjennomføres avbøtende tiltak. Ut fra dette
er det ikke grunn til å anta at utslipp av støv som følge av tiltak i planen vil medføre risiko for miljøet
eller helseskader for naboer eller andre.
Det skal legges fast dekke på atkomstvegen til masseuttaket og steinbruddet. Det er minst 1,2 km fra
planlagt sted for opplasting til fv. 630. Risiko for at trafikk fra masseuttaket og steinbruddet skal
tilsmusse fv. 630 vurderes derfor å være ubetydelig.
Forurensning av vann og grunn

Det er ikke kjent at det har vært aktivitet i området som gir grunn til å tro at grunnen kan være
forurenset.
Forurensningsforskriftens § 30-6 gir rammer for utslipp av prosessvann. I følge vannforskriften § 4-6
skal tilstanden i overflatevann og grunnvann beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes
med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og god kjemisk tilstand.
Kilder til forurensning av vann og grunn kan være petroleumsprodukter som brukes på maskiner i
driften, avrenning fra deponerte masser og overflatedrenering av partikkelholdig vann fra støvflukt og
vann som brukes i produksjon.
Maskiner i driften utgjør en risiko for petroleumsforurensning. Det forutsettes at olje og drivstoff mv.
oppbevares og håndteres forskriftsmessig slik at miljøskadelige utslipp unngås.
Spredning av partikler vil kunne skje som følge av at finstoff blottlegges for overvann og dermed
sedimenttransport. Dette kan foregå via støvflukt, avrenning og erosjon fra planområdet. Eventuelle
partikler som spres fra området vil ikke være forurenset, men høyt partikkelinnhold kan i seg selv ha
konsekvenser på miljøtilstanden i nærliggende vannforekomster. Virkninger av dette er beskrevet i
kap. 6.10.
Avtakingsmasser vil bli deponert i deponiområdet eller lagret innenfor områder som reguleres til
steinbrudd og masseuttak. Avtakingsmassene vil være matjord, vegetasjonsmasser og/eller grus som
skal brukes til revegetering av inngrepene. Det er også planlagt oppfylling av masseuttaket etter
uttaket med rene masser. Påvirkning fra deponerte masser vil være begrenset til naturlig innhold i
massene. Dersom massene inneholder humus, kan det gi avrenning med jernholdig vann.
Dersom nordre løp at Enganbekken legges utenom bruddområdet, er det ikke funnet bekker eller
andre tydelige spredningsveier for sedimentholdig overvann direkte til Gaula. Grøfter langs ny
adkomstveg kan fungere som en vannveg. Risikoen for at overvann fra adkomstvegen kan drenere
direkte til Gaula anses som liten, da det er ca. 80 – 100 m bredt belte med permeable masser fra
adkomstvegen og til Gaula.
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For å begrense avrenning skal det etableres avskjærende grøfter slik at vann ikke renner inn i deponiog uttaksområder. Dersom avrenning med jernholdig vann skulle vise seg å bli et problem, etableres
sedimentasjonsgrøft eller –basseng. Dersom det viser seg at direkte avrenning til Gaula blir et problem,
skal det etableres et infiltrasjons- og sedimentasjonsbasseng ved fv. 630 for kontrollert avrenning og
infiltrering.
Med de tiltak som er beskrevet for håndtering av overvann og behandling av petroleumsprodukter,
vurderes konsekvens av forurensning til vann og grunn som lite negativt.
Samla vurdering og avbøtende tiltak

Forurensning
Støy
Utslipp til luft - støv

Forurensning av vann
og grunn

Vurdering av omfang – konsekvens
Beregninger viser at hverken masseuttaket, steinbruddet eller
skytebanen overskriver grenseverdiene under de forutsetningene
som er benyttet i beregningene.
Det er ikke kjent at det er steder eller virksomheter i områdene
omkring Støren som utgjør en særlig risiko for luftforurensning.
Forurensningsforskriften § 30-5 gir rammer for utslipp av støv for
naboer. Tiltaket medføre økt utslipp av støv. I begrensede perioder
i løpet av året, på tørre og vindutsatte dager, kan det være mye
støvflukt. Aktuelle tiltak for å begrense støvspredning er vanning av
masser, fast dekke på adkomstveg, rister ved inn og utkjøring til
opplastingsområder, rengjøring av veger og avdekking av
grusmassene i faser slik at vegetasjonsdekket beholdes lengst
mulig.
Tiltakshaver har ansvar for at grenseverdier for utslipp av støv gitt i
forurensningsforskriften blir overholdt. Ut fra dette er det ikke
grunn til å anta at utslipp av støv som følge av tiltak i planen vil
medføre risiko for miljøet eller medføre helseskader for naboer
eller andre. Konsekvens vurderes å være liten negativ.
Petroleumsprodukter, avrenning fra deponerte masser og
overflatedrenering av partikkelholdig vann fra støvflukt og vann
som brukes i produksjon kan være kilder til forurensning. Tiltak
ligger relativt langt fra Gaula og det er ingen vannveier med direkte
avrenning til Gaula.
Det forutsettes at olje og drivstoff mv. oppbevares og håndteres
forskriftsmessig slik at miljøskadelige utslipp unngås.
Enganbekken må legges utenom bruddområdet.
For å begrense avrenning etableres avskjærende grøfter slik at
vann ikke renner inn i deponi- og uttaksområder. Det etableres
grøfter langs atkomstveger som vil lede vann ut fra området. Ved
behov kan det etableres sedimentasjonsbasseng ved fv. 630 for
kontrollert avrenning og infiltrering, dersom det viser seg at direkte
avrenning til Gaula blir et problem. Konsekvens vurderes til å være
liten negativ.

I forhold til 0-alternativet vurderes konsekvensen for forurensning samlet sett å være liten negativ.
6.10 Vannmiljø
Data er hentet fra Vann-Nett, NGUs kartdatabase GRANADA, vannmiljødatabasen, vannportalen,
forvaltningsplan for vannregion Trøndelag 2010-2015, NIVA, NVE, Miljostatus.no og diverse
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fagrapporter og litteratur. Det er også gjennomført befaringer. Datagrunnlaget vurderes som middels
godt.
Grunnvann

Planområdet ligger innenfor grunnvannsforekomsten Gauldalen. Denne går fra Singsås til Gaulosen. I
Vann-Nett oppgis det at grunnvanns-forekomsten har risiko for ikke å nå miljømålet innen 2021. Det
er oppgitt flere konkrete påvirkningsfaktorer, men ingen av dem ligger ved planområdet. Planområdet
er ikke utpekt eller tiltenkt for uttak av drikkevann, jf. forvaltningsplan for vannregion Trøndelag 20102015. Drikkevannskilder i og i nærheten av planområdet er kartlagt. Boliger på Kvasshyllan har privat
vannforsyning fra fjellbrønn (nr. 76455 i NGU sin database) ved gården Kvasshyllan.
Det er store dybder til generell grunnvannsstand i området. Grunnvannstand er målt til ca. 7 meter
under terreng ved fv. 630. Massene på Kvasshyllan og Olaplassen er drenerende og det er ikke
registrert grunnvann i piezometer på 27 meter dybde sentralt på platået. Generell grunnvannsgradient
på Kvasshyllan avhenger av et ev. hengende grunnvannsspeil som følge av lag med lavpermeabelt
finstoff. Dette er ikke kartlagt i detalj, men kan forventes å finnes. Verdien av grunnvann vurderes som
liten til middels.
Generelt vil grunnvannsnivået ikke påvirkes nevneverdig før uttak av masser skjer fra dybder under
grunnvannsnivået. Det vil også gjelde for ev. hengende grunnvann. Dersom et hengende
grunnvannsspeil punkteres vil dette fremstå som vannførende lag. Dette kan til tider gi utfordringer,
men vil kunne håndteres med lokale tiltak som kanalisering av vann til områder med permeable
masser.
Avhengig av omfanget av hengende grunnvann, forventes generell grunnvannsgradient å være bratt
fra vest mot øst. Uttak av masser i vest kan derfor i større grad komme i konflikt med stedlig
grunnvannsnivå, enn uttak av masser i øst. Miljømessige konsekvenser kan være økt
sedimenttransport til Gaula via overvann som følge av redusert magasineringsevne/ fordrøyningsevne
etter uttak av løsmasser. Med tiltak som er beskrevet for å håndtere overvann, antas at masseuttak
ikke vil gi endringer i grunnvannsstand som kan påvirke nærområdene negativt.
Vannforsyningen på Kvasshyllan kommer fra grunnvann i underliggende fjell. Dybde til berg er målt til
96 meter og det er boret ytterligere 64 meter ned i underliggende berg. I boreloggen er det ikke
registrert vanninnsig til brønnen fra løsmassene. Avsetningens mektighet og massenes renseevne,
både parikulært og mikrobiologisk, vurderes som svært god. Så fremt avløp utføres forskriftsmessig,
vurderes risikoen for at vannforsyningen forringes av tiltakene å være svært liten. Omfang vurderes å
være intet til liten negativ. Konsekvens for grunnvann vurderes til å bli ubetydelig til lite negativ.
Gaula og Enganbekken

Planområdet ligger innenfor nedbørsfeltet til Gaula. Vurdering av dagens situasjon i Gaula er basert på
gjennomgang av tilgjengelige undersøkelser, da særlig i strekningen Lundamo – Støren
(vannforekomst: 122-506-R). Gaulavassdraget er et kalkfattig vassdrag (Ca. = 1 – 4 mg/l, alk. = 0,05 –
0,2 mekvl/l) med lav turbiditet, hvor uorganisk andel antas å være minst 80 % /1/. Dette betyr at elva
ikke er særlig påvirket av avrenning med høyt organisk innhold fra jordbruk. Gaula er varig verna
vassdrag og nasjonalt laksevassdrag og har følgelig stor verdi.
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Enganbekken (vannforekomst 122-159R) som
går sør i planområdet, renner ut i Gaula nord
for Engan. Bekken har to løp ovenfor Engan.
Ett av løpene renner gjennom det
eksisterende steinbruddet i Furukollen. Dette
løpet er en flombekk og har ikke helårs
vannføring. Bekkeløpet lenger sør er
hovedløpet og har helårs vannføring. I følge
Vann-nett er økologisk tilstand for
Enganbekken antatt svært dårlig. Det er risiko
for at miljømålet ikke nås innen 2021. Bekken
er i stor grad påvirket av forurensning fra
industri og i svært stor grad av utslipp fra
renseanlegg. Bekken er også lagt i kulvert Figur 6-3: Kartutsnitt fra Vann-nett. Enganbekken er vist med
rød linje (vann-nett.no).
gjennom Engan.
Under befaring av området ble det registrert stikkrenner som antas å lede sigevann fra bunn av
Olaplassen, under fv. 630 og til Gaula. Dette vannet er grunnvann som tilføres masseforekomsten fra
dets nedbørsfelt i vest, og delvis nord og sør. Det forventes ikke direkte avrenning til Gaula annet enn
i en eventuell flomsituasjon.
Det har ikke fremkommet informasjon som tilsier at det forekommer utvasking/transport av finstoff
som forringer vannkvaliteten i Gaula. Det er derfor ikke utført målinger av hvor mye partikler som
spres ved nåværende situasjon.
Tiltaket vil ikke føre til direkte inngrep i Gaula, verken i form av fysiske inngrep i selve elva, direkte
påvirkning av kantvegetasjon eller endret arealbruk i kantsonen.
Utvidelse av steinbruddet vil gå ytterligere inn i nordre løp av øverste del Enganbekken. Dette
bekkeløpet vil derfor bli lagt om ved at det føres langs den eksisterende Furukollvegen til den når
hovedløpet lenger sør, når utviklinga av bruddområdet når bekken nordfra. Dette bekkeløpet går i dag
gjennom det eksisterende bruddområdet, og endringen vurderes ikke å medføre negative
konsekvenser i forhold til 0-alternativet.
Deler av atkomstvegen vil imidlertid ligge innenfor 100-metersbeltet til Gaula. Massetaket vil ligge ca.
300 meter unna og avstand til nærmeste område som reguleres til steinbrudd er ca. 450 meter.
Tiltakene kan likevel gi påvirkninger på Gaula i form av avrenning.
Det må antas at den miljømessige belastningen på nærområdet vil øke fra dagens situasjon ved
oppstart av et masseuttak og utvidelse av steinbruddet. Tiltaket vil forårsake at store områder står
uten vegetasjon, uttak, bearbeiding og transport av masser vil være en risiko for avrenning av finstoff
og salter til nærliggende vassdrag.
Utvidelse av steinbruddet vurderes ikke å medføre ytterligere avrenning til Enganbekken da bunnen i
bruddet vil helle nedover mot Kvasshyllan. Veggrøft langs atkomstvegen vil fungere som vannveg ned
mot fv. 630 og ev. videre til Gaula.
Sprenging, knusing og behandling av stein vil gi steinstøv og kan føre til partikkelforurensning i
overvann, som igjen kan føre til tilslamming av elvebunnen ved overflateavrenning til elva.
Suspendert finstoff fra sprengt og knust steinstøv er farlig for fisk og bunndyr fordi de har skarpe
kanter. Det kan skade gjellene på fisk og ødelegge blant annet fangstnettene for enkelte arter bunndyr.
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Suspendert finstoff fra naturlig finkornet materiale er ikke direkte farlig for fisk, men kan medføre
tilslamming av gytegroper og -grus (Bremnes m.fl. 2003).
I forhold til tilslamming er det ingen eller liten forskjell på tilblivelsen av partiklene og tilslamming
handler mest om mengde finstoff og størrelse på finstoffet. Tilslamming kan virke negativt både på
fisk, bunndyr og vannlevende insekter. Hovedutfordringa er mest sannsynlig tilslamming av gytegroper
og gytegrus (Bremnes m.fl. 2003; Hanssen & Bongard 2012; Tormodsgard 2014).
Det vurderes at det er svært liten risiko for at deponering og lagring av humusholdige masser og
graving og sortering av grusmasser vil gi avrenning med en forringende effekt på Gaula. Årsaken er at
det er lang avstand og at det ikke er vannforekomster (bekker) med avrenning til Gaula fra områder
som er aktuelle for lagring og deponering av masser.
I tilfeller hvor det skal utføres vasking av massene på anlegget, vil det gjøres på egnede områder hvor
rent vaskevann med høyt innhold suspendert stoff vil dreneres naturlig i massene og det kan også
ledes kontrollert til grøfter med gode infiltrasjonsegenskaper. Ved behov for kontrollert påslipp av
vann (sigevann/overvann) til Gaula, må ikke innhold suspendert stoff overstige 50 mg/l. For å kunne
sikre at dette kravet kan overholdes ved behov, settes det av et område for kombinert sedimenteringsog infiltrasjonsbasseng ved foten av avsetningen. Teknisk utforming av bassenget avklares i
detaljprosjektering.
Samlet sett vurderes omfanget av tiltaket på Gaula som varig verna vassdrag og nasjonalt
laksevassdrag som intet, men med et potensial for et lite negativt omfang. Konsekvensene vurderes til
liten negativ konsekvens.
Verdien av Gaula som et varig verna vassdrag og et nasjonalt laksevassedrag vurderes som stor. Det
foreslåtte tiltaket gir ingen direkte virkninger på vassdraget verken i selve vassdraget eller i kantsonen.
Starten på atkomstvegen og deler av vegen vil ligge nærmere enn 100 meter fra Gaula. Det planlegges
ikke sprenging i tilknytning til masseuttaket. På den måten blir det lite avrenning av finstoff og dette
reduserer omfanget. Sannsynligheten for at finstoff skal kunne komme ned til elva og bidra til
tilslamming av bunnen er vurdert som liten. Samlet sett for vannmiljø er omfanget av tiltaket vurdert
som intet til lite negativt.
Samla vurdering og avbøtende tiltak

Vannmiljø
Grunnvann

Gaula og Enganbekken
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Vurdering av verdi - omfang – konsekvens
Planområdet ligger innenfor grunnvannsforekomsten Gauldalen.
Det er store dybder til generell grunnvannsstand i området.
Fjellbrønn på Kvasshyllan tar vann fra underliggende berg. Verdien
vurderes å være liten til middels. Det vurderes at steinbrudd og
masseuttak ikke vil gi betydelig økt fare for forurensning eller
endringer i grunnvannsstanden, utover ev. hengende
grunnvannsspeil.
Omfanget av tiltakene for grunnvannsforekomsten vurderes som
intet til lite negativ.
Konsekvens vurderes å være ubetydelig til liten negativ.
Verdien av Gaula som et varig verna vassdrag og et nasjonalt
laksevassedrag vurderes som stor. Det foreslåtte tiltaket gir ingen
direkte virkninger på vassdraget verken i selve vassdraget eller i
kantsonen. Starten på atkomstvegen og deler av vegen vil ligge
nærmere enn 100 meter fra Gaula. Sannsynligheten for at finstoff
skal kunne komme ned til elva og bidra til tilslamming av bunnen er
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vurdert som liten. Samlet sett for vannmiljø er omfanget av tiltaket
vurdert som intet til lite negativt.
Konsekvens vurderes til liten negativ.
I forhold til 0-alternativet vurderes konsekvensen for vannmiljø samlet sett å være liten negativ. Det
er da vektlagt mulige negative konsekvenser for Gaula som nasjonalt laksevassdrag.
Ved behov for kontrollert påslipp av vann (sigevann/overvann) til Gaula, må ikke innhold suspendert
stoff overstige 50 mg/l. For å sikre at dette kravet kan overholdes ved behov, settes det av et område
for kombinert sedimenterings- og infiltrasjonsbasseng ved fv. 630. Teknisk utforming av bassenget
avklares i detaljprosjektering.
Nordre løp av Enganbekken skal legges om, og utenfor bruddområdet, når bekken blir berørt av
utvidelse av bruddområdet nordfra.
Vurdering av tiltaket i henhold til vannforskriften §12

Nye tiltak i planen vurderes ikke å forringe tilstanden i vannforekomstene eller medføre at miljømålene
ikke nås, jf. vurderinger av vannmiljø ovenfor og kap. 6.9.
6.11 Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger
Transport inn og ut fra masseuttaket og steinbruddet vil gå på ny atkomstveg til med avkjørsel fra fv.
630 like nord for Håggåbrua. Fv. 630 går fra E6 ved Håggåbrua og gjennom Støren sentrum og til
Prestteigen.
Fv. 630 over Håggåbrua er raskeste tilkomst til E6 mot nord. Raskeste tilkomst til E6 mot sør er langs
fylkesvegen gjennom Støren sentrum. Ved Håggåbrua er det nordgående av- og påkjøringsramper til
E6. Denne kryssløsningen ligger også i reguleringsplanen for ny E6 på strekningen Prestteigen – Gyllan.
Dersom Håggåbrua skal benyttes også for transport mot sør, må all transport først kjøre ca. 6 km til
Hovin der det er snumulighet, og derfra kjøre tilbake sørover på E6. Det gir en ekstra kjørelengde på
ca. 12 km og vurderes ikke å være et reelt alternativ.
Planlagt produksjon er 250 000 tonn i året. Det transporteres 30 tonn per lass. Med 230 arbeidsdager
i året, vil det i gjennomsnitt tilsvare 36 lass, eller 72 lastebilturer per arbeidsdag. I tillegg antas ca. 20
turer fra ansatte mv. i produksjonen. Dette gir en økning med ca. 90 kjøretøy per arbeidsdag ved
avkjørselen til den nye atkomstvegen. Årsdøgntrafikken vil øke med ca. 65 i krysset til ny atkomstveg,
til 2265.
Det er beregnet at 70 % av trafikken, gjennomsnittlig over tid, vil gå til og fra E6 via Håggåbrua. Dette
tilsvarer 50 lastebiler i gjennomsnitt hver arbeidsdag, eller ca. 7 lastebiler i timen. Dette vil føre til at
ÅDT på fv. 630 og E6 nordover øker med 36, på, dvs. fra 2200 til 2236.
30 % av trafikken antas å gå på strekningen av fv. 630 sørover fra ny atkomstveg, gjennom Støren
sentrum. Dette tilsvarer gjennomsnittlig 21 lastebiler eller ca. 3 lastebiler i timen, hver arbeidsdag.
Dette gir en økning i ÅDT med 15, fra 2429 til 2444.
Etablering av ny atkomstveg vil flytte trafikken til og fra steinbruddet fra boligområdet og vegen Engan
og til fv. 630.
Som grunnlag for å vurdere hvilke trafikkmengder ulike strekninger av fv. 630 kan tåle er fakta om ulike
strekninger av fv. 630 med faktorer for dimensjonering og endringer i trafikkmengder, satt sammen i
tabellen under (Statens vegvesen håndbok N100, www.vegvesen.no/vegkart).
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Strekning fv. 630/
dimensjoneringsgrunnlag

Håggåbrua – Engan

Bygget

Stasjonsvegen

Lengde

Svartøya

Ca. 1 km

Ca. 1 km

Ca. 0,35 km

Ca. 1 km

Fartsgrense

80

50

50

50 og 60

Virksomhet

Ingen

Næring, Støren stasjon

Handel/
sentrumsvirksomhet

Næring

Dagens ÅDT

2200

2200

2429

2770

Økning i ÅDT

63

27

27

27

Fremtidig ÅDT

2263

2227

2456

2797

%-vis økning ÅDT

2,8 %

1,2 %

0,6 %

1%

50

21

21

21

Ant. lastebiler pr. dag
Ant. lastebiler pr. time

7

3

3

3

HØ1
ÅDT 1500-4000

H1
ÅDT<12000

Gate, 2 kjørefelt
ÅDT 0-8000

H1
ÅDT<12000

Dagens kjørbanebredde

6,1

6,1

6,1

6,4

Anbefalt
kjørebanebredde

6,0

6,0

6,0

6,0

Ingen

Fortau eller g/-veg på
en side

Miljøgate, fortau på to
sider, fartshumper

Fortau eller gang/sykkelveg på en side

Anbefalt løsning g/s N100

Bør bygges dersom
potensialet overstiger
50 i døgnet

Langsgående løsning
ved ÅDT over 1000 og
potensialet overstiger
50

Vurdering av dagens veg
ift. anbefalt standard
N100

Ok

Ok

Anbefalt standard
håndbok N100

Løsning for gang-/sykkel

Langsgående løsning
ved ÅDT over 1000 og
potensialet overstiger
50
Ok

Ok

Figur 6-4: Sammenstilling av fakta om ulike strekninger av fv. 630, faktorer for dimensjonering av veg og antatte endringer
i trafikkmengder.

Tabellen viser at tiltakene er beregnet å medføre relativt liten økning i trafikkmengden på fv. 630.
Trafikkmengden øker mest mot nord, med 2,8 %. Atkomst langs fv. 630 nordover vurderes å fungere
godt og dimensjoneringsgrunnlaget tilsier at dagens veg vil tåle trafikkøkningen. Det er krapp sving til
Håggåbrua på sørsida, men begrenset trafikkmengde gjør at løsningen vurderes å være
tilfredsstillende.
Økningen i trafikken sørover er beregnet til 0,6 – 1,2 %. Økning av trafikk på fv. 630 sørover kan
oppfattes å være utfordrende på strekningen Stasjonsveien i forhold til miljøet i Støren sentrum.
Standard for miljøgaten er iht. Statens vegvesen håndbok N100 anbefalt for gater med ÅDT inntil 8000.
I forhold til dette vurderes Stasjonsvegen å skulle tåle økningen i trafikkmengde som er beregnet.
Energiforbruk og energiløsning

Masseuttaket, steinbrudd og pukkverk vil i forhold til dagens teknologi bli drevet av maskiner som går
på drivstoff. Det vil være behov for strømforsyning til arealet vest for Kvasshyllan gård, der det er
planlagt bla. arbeidsbrakker og vekt. Strømbehovet er beregnet til 15 kW. Gauldal Nett har bekreftet
at de kan levere strøm og dekke behovet, dersom strømnettet forsterkes. Det må legges en ny
jordkabel fra nettstasjonen som ligger ved fv. 630, bak dagens fabrikk til Norsk Kylling. Tiltakshaver vil
betale anleggsbidrag til dette.
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6.12 Folkehelse
Helsedirektoratets sjekkliste for helsekonsekvensutredning er gjennomgått og relevante tema fra
sjekklisten er vurdert og beskrevet under.
Ytre miljøfaktorer som i ulik grad kan påvirke befolkningens helse og trivsel kan være luftforurensing,
inneklima, stråling, støy, miljøgifter og kjemikalier og klimaendringer. Luftforurensing, støy og utslipp
til vann og grunn fra tiltak i planen, kan påvirke befolkningens helse negativt. Disse faktorene er utredet
i kap. 6.9 Forurensning og kap. 6.10 Vannmiljø. Planen vurderes ikke å eksponere befolkningen for økt
stråling, forverre inneklima for boliger i nærliggende områder, eller øke risikoen for smittespredning.
Tiltak i planen vurderes ikke å påvirke inntekt og materielle levekår, mulighet for utdanning, tilgang til
bolig og boligstandard, helse- og omsorgstjenester, tilgjengelighet til butikker og andre kommersielle
eller offentlige tjenester, mulighet for sosiale nettverk, trygghet i nærmiljøet, tilgang til rekreasjonsog aktivitetsmuligheter, mulighet til fysisk aktivitet, deltagelse og tillit og inkludering i samfunnet eller
individuell helseadferd.
Planen vurderes ikke å påvirke tilgjengeligheten til eller kvaliteten på barnehage, skole, aktivitets- og
lekearealer, uteområder, gang-/sykkelveger eller skoleveger, muligheten for fysisk og psykisk
stimulering/aktivitet, meningsfull fritid, det psykososiale miljøet for barna eller tidsbruk for barn og
unge eller de voksne rundt dem. Planen vurderes heller ikke å påvirke foreldres eller andre viktige
voksnes situasjon på en måte som igjen kan få konsekvenser for barn (inkl. barnefattigdom). Planen
berører ikke arealer som er regulert til lek, eller som er kjent brukt til lekeareal.
Kvaliteter i nærmiljøet kan påvirke folkehelsen. Med nærmiljøkvaliteter menes faktorer i nærmiljøet
som fremmer eller motvirker folkehelsen. Nærmiljø omfatter både fysiske og sosiale forhold,
samspillet mellom mennesker og mellom mennesker og deres fysiske omgivelser. Nærmiljøfaktorer
påvirker muligheten for deltakelse, inkludering og trivsel. Planen vurderes ikke å påvirke
forutsetningene for trygghet i nærmiljøet, fysiske eller sosiale aspekter ved nærmiljøet eller
opplevelsen av trygghet eller tilgang til rekreasjons- og aktivitetsmuligheter.
Steinbrudd og massetak kan ha risiko for kriminalitet. Områdene har i utgangspunktet enkel atkomst,
er relativt skjermet og er som regel kun trafikkert i arbeidstiden. Risiko for kriminalitet reduseres ved
at områdene ikke skal være allment tilgengelige. Områdene som drives skal av hensyn til sikkerhet
gjerdes inn og atkomst skal stenges. Belysning ved arbeidsbrakker vil redusere risiko for kriminalitet.
Boliger på Kvasshyllan reduserer også risiko da beboelse øker sannsynligheten for ferdsel og trafikk i
området.
Planen regulerer ny atkomstveg og nytt kryss på fv. 630. Krysset ligger på en strekning uten gang-/ og
sykkelveg. Trafikken med gående og syklende vurderes å være mindre enn 50 i døgnet, og iht. Statens
vegvesen håndbok N100 vurderes løsning der ev. gående og syklende ferdes i vegbanen eller på skulder
å være god nok. Stignings- og siktforhold i kryssområdet er ivaretatt iht. krav gitt i Statens vegvesen
håndbok N100. Den nye atkomstvegen er planlagt med få relativt slake svinger, maksimal stigning 1:10
og dekkebredde 7 meter. Bredden vurderes å være god slik at lastebiler kan møtes. Vegen er relativt
bratt og det vil være nødvendig med godt vedlikehold og strøing i vinterhalvåret. Vegen er også
planlagt med relativt høy og bratt skråning ned på en side, både i nedre del mot fv. 630 og gjennom
masseuttaket. Sikkerhet mot utforkjøring skal ivaretas med rekkverk iht. Statens vegvesen håndbok
N101 Rekkverk og vegens sideområder. Atkomstvegen vil være stengt for allmenn ferdsel inn til
masseuttaket og steinbruddet. Planen vurderes å ivareta trafikksikkerheten. Omfang av økt trafikk og
løsninger for gående og syklende på vegnett utenfor planområdet er vurdert i kap. 6.11
Transportbehov.
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6.13 Sikring av jordressurser (jordvern)
Innenfor planområdet er det på gnr./bnr
45/21 ca. 65 dekar fulldyrka jord. Dette er
fordelt på cirka 48,4 dekar på Olaplassen og
14,2 og 2,6 dekar nede ved fv. 630. Arealene
nede ved fv. 630 har vært brukt til
grasproduksjon og senere til beite. Arealene
har
på
grunn
av
kvalitet
og
arronderingsmessige forhold, ikke vært i drift
siden 2009. Arealet på Olaplassen er egnet til
grasproduksjon. Mesteparten av arealet (ca.
30 daa) ble dyrket opp i perioden 1997-2000.
Jorda har god arrondering og drenering, men
er steinete og har relativt lav bonitet. Det har
i liten grad vært påkjørt husdyrgjødsel, slik at
matjordlaget er sannsynligvis relativt tynt.
På Olaplassen og Kvasshyllan er ca. 143 daa
klassifisert som dyrkbar jord. Ca. 110 dekar
ligger nord for dyrkajorda på Olaplassen og
ca. 33 dekar ligger sør og vest for Olaplassen.
Øvrige deler av planområdet består av
barskog med lav, middels og høy bonitet.
Eksisterende veger til Furukollen og
Olaplassen er vist som skogbilsveger
(kilden.nibio.no).
Figur 6-4: Bonitet og skogsbilveger (kilden.nibio.no).
Dyrka jord og dyrkbar jord

Planlagt masseuttak på Olaplassen vil kunne være et midlertidig tiltak med hensyn til dyrka og dyrkbar
jord, da uttaksområdet er planlagt fylt opp og kan istandsettes til dyrka jord. Kvaliteten på dyrka jorda
vurderes å vil kunne bli middels god, dvs. bedre kvalitet enn ved dagens situasjon. I tillegg vil areal som
i dag er klassifisert som dyrkbar jord, kunne bli istandsatt til dyrka jord.
Driften i masseuttaket er imidlertid langsiktig. Masseuttaket vil starte nord i området og gå mot sør.
Deler av dyrka marka kan derfor drives etter at masseuttaket er startet. Ev. istandsetting av hele
arealet til dyrka mark etter endt uttak og deretter deponering/oppfylling, vil ligge langt frem i tid.
Matjord skal tas av før inngrep og gjenbrukes til istandsetting etter inngrep og å etablere ny dyrka jord
innenfor planområdet, eller til å forbedre eksisterende dyrka jord, til å etablere ny dyrka jord eller
grøntanlegg, utenfor planområdet. Matjord kan lagres i voll sør i området eller i separate områder i
masseuttaksområdet. Under mellomlagring er det viktig at matjorda ikke blandes med andre masser,
ikke komprimeres eller kjøres på. Dette ivaretas i bestemmelse til planen.
Skogbruk

Planen medfører omdisponering av ca. 127 daa barskog med høg bonitet, 240 daa skog med middels
bonitet, 166 daa barskog med låg bonitet. Areal som reguleres til annen veggrunn – grøntområde på
Olaplassen skal revegeteres med naturlig vegetasjon, dvs. slik at det over tid blir barskog. Skogsarealer
som ligger på gnr./bnr. 45/21 ble avvirket for noen år siden.
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Planen vurderes ikke å påvirke muligheten til å bruke Furukollvegen som skogsbilveg. Ny atkomstveg
til Olaplassen vil også kunne brukes som skogsbilveg istedenfor den eksisterende via Kvasshyllan.
Eksisterende traktorveg sør for Kvasshyllan inngår i steinbruddsområdet. Vegen er atkomst til
skogområder vest for Kvasshyllan. Det forutsettes at disse områdene vil være tilgjengelig for skogsdrift
fra området som reguleres til deponi. Tiltakene vurderes ikke å gi vesentlige negative konsekvenser for
skogsbilveger eller for skogsdrift.
Samla vurdering og avbøtende tiltak

Jordressurser
Fulldyrka jord

Dyrkbar jord
Skogbruk

Kulturlandskap

Vurdering av verdi - omfang – konsekvens
48,4 daa dyrka jord på Olaplassen tas «midlertidig» ut av drift.
Jorda benyttes til grasproduksjon, og deler av arealet kan drives
samtidig med at grusuttaket pågår.
Ny atkomstveg omdisponerer 7 daa dyrka jord som ligger ned mot
fv. 630. Området der det planlegges grusuttak skal fylles opp og
istandsettes til dyrka jord etter endt uttak. Dette vil på lang sikt
kunne gi ca. 130 - 140 daa dyrka jord.
Ca. 10 daa dyrka jord ved fv. 630 inngår i midlertidig rigg- og
anleggsområde. Området skal istandsettes etter at anlegget er
ferdig.
Matjord skal tas av før inngrep og gjenbrukes.
Grusuttak på Olaplassen berører 143 daa dyrkbar jord. Ca. 90-100
daa av dette kan bli istandsatt som dyrka jord etter endt grusuttak.
Ca. 30 daa omdisponeres til vegareal.
Planen medfører omdisponering av ca. 127 daa barskog med høg
bonitet, 240 daa skog med middels bonitet, 166 daa barskog med
låg bonitet. Ingen negative konsekvenser for Furukollvegen som
skogsbilveg.
Verdien knyttet til kulturlandskap vurderes å være liten. Grusuttak
på Olaplassen medfører at areal med dyrka mark og jordbrukets
kulturlandskap på Kvasshyllan blir redusert. Område for bebyggelse
og anlegg tilknyttet masseuttaket og steinbruddet på Kvasshyllan
vil bli en del av bakveggen til gårdsbebyggelsen på Kvasshyllan.
Omfanget vurderes å være middels negativ. Konsekvens vurderes å
være liten negativ.

I forhold til 0-alternativet vurderes konsekvensen for jordressurser samlet sett å gi middels til store
negative konsekvenser. Negativ konsekvens reduseres ved å drive masseuttaket i etapper og å fylle
opp og istandsette arealet til dyrka jord etter uttaket. Dette vil på lang sikt kunne øke areal med dyrka
jord. Matjord skal tas av før inngrep og gjenbrukes til istandsetting etter inngrep og å etablere ny dyrka
jord innenfor planområdet, eller til å forbedre eksisterende dyrka jord, til å etablere ny dyrka jord eller
grøntanlegg, utenfor planområdet. Under mellomlagring er det viktig at matjorda ikke blandes med
andre masser, ikke komprimeres eller kjøres på.
6.14 Samfunnsliv
Samfunnet er avhengig av kontinuerlig tilgang på grus- og pukkressurser. Hver innbygger forbruker i
gjennomsnitt ca. 12 tonn per år. Det er stor utbyggingsaktivitet i regionen. Furukollen og Olaplassen
ligger sentralt i regionen, nær E6, har en ideell plassering i forhold til mange større
utbyggingsprosjekter og vil kunne gi kortreist pukk.
Stein med god kvalitet er vanskelig tilgjengelig i Gauldalen. Steinressursen i Furukollen har en størrelse
og mektighet som gjør det viktig som ressurs både på kort og lang sikt. Bergarten grønnstein gir en
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meget god stein som er meget godt egnet som tilslag både til asfalt og betong. Slitestyrken med
mikrodeval 11-12 gjør stein fra Furukollen attraktiv. For byggeråstoff til vegformål er det iht. Statens
vegvesen håndbok N200 krav om mikrodeval mindre enn 15. Furukollen er eneste pukkverk i
kommunen som har denne kvaliteten. Steinbrudd på Kvål i Melhus kommune og brudd på Storpynten
og Skamfersæter i Rennebu er nærmeste steinbrudd som har stein med tilvarende kvalitet. Ingen
eksisterende steinbrudd i nabokommunene har bedre steinkvalitet. Grusressursen på Olaplassen kan
også få en større regional betydning etter hvert som grusressursene som er lokalisert nærmere
Trondheim drives ut. I grus- og pukk databasen er ressursen på Olaplassen vurdert å ha større
betydning enn de fleste andre ressursene i nærområdet.
Pukk og grus fra området vil kunne få stor betydning ved f.eks. utbygging av E6 og eventuelt
dobbeltspor for jernbanen. Uttak av masser som kan benyttes lokalt gir mindre transportarbeid da
transport utgjør en relativ stor del av sluttprisen til en kunde. Dersom avstanden mellom uttak og
kunde er på mer enn 30-40 km, kan transportkostnadene bli større enn verdien av selve
byggeråstoffet. Redusert transportpris til kunde vil også sannsynligvis gi reduserte anleggskostnader.
Transportavstand er også en viktig faktor både for utslipp av CO2. Kortere transport gir mindre CO2utslipp. Overslagsberegninger viser at det slippes ut ca. 2 kg CO2 per lastebillass (25 tonn) per
transportert km (Harde fakta om mineralnæringen, dirmin.no).
Steinbruddet og grustaket har langsiktig perspektiv. Det vil sikre bygge- og anleggsnæringen i distriktet
tilgang på byggeråstoff i lang tid fremover. Å samle steinbrudd, pukkverk og grustak vil gi store
økonomiske, drifts- og miljømessige fordeler som gjør at virksomheten kan produsere varer til
konkurransedyktige priser. Dette vil gi godt grunnlag for sysselsetting i steinbruddet og grustaket, men
også for virksomheter i transportnæringen og i bygge- og anleggsnæringen, som er avhengige av
produktene i sin virksomhet. Masseleveranse er en del av entrepriser. Tilgang til masser og kontroll på
kostnader gir god konkurranseevne og dermed godt grunnlag for sysselsetting i bygge- og
anleggsnæringen.
Direkte sysselsetting i uttakene er stipulert til ca. 10 årsverk. Med et uttaksvolum på 250 000 tonn vil
transport av masser på årsbasis i gjennomsnitt sysselsette 6-7 lastebiler. Omsetning av masser kan
tilsvare 15-20 mill. kr. I tillegg vil steinbrudd og masseuttak gi inntekter til grunneiere og økte
skatteinntekter i form av både eiendoms- og inntektsskatt.
Gaula er en viktig lakseelv og satsingsområde for kommunens turistnæring. Støren har posisjonert seg
som en stor leverandør av laksefiske på det internasjonale markedet. Laksefiske trekker turister fra
inn- og utland, og er har stor betydning for næringslivet i sommersesongen. Steinbruddet og
masseuttaket vil ikke ha direkte konsekvenser for fiskeplasser i/ved Gaula. Tiltakene vil føre til noe
økning i trafikken på fv. 630, 2,8 % på strekningen mellom avkjøringen til ny atkomstveg og Håggåbrua,
jf. kap. 6.11. Områdene langs denne strekningen og rett øst for uttaket kan oppleves som mindre
attraktive. E6 går på andre siden av Gaula og negative konsekvenser som følge av økt trafikk som følge
av tiltakene vurderes å være av ubetydelig omfang.
Tiltakene kommer ikke i konflikt med sosial eller teknisk infrastruktur, bortsett fra at det etableres ny
avkjørsel fra fv. 630. Bane NOR har stilt krav om at det skal være mulig å utvide dagens spor med 10
meter, blant annet inn i dalsiden/skråningen vest for Håggåbrua. Tiltak i planen vil ikke hindre en
eventuell etablering av dobbeltspor på jernbanen.
Samlet sett vurderes planen å gi positive virkninger for samfunnsliv.
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6.15 Risiko og sårbarhet
Risiko og sårbarhetsanalyse er gjennomført og beskrevet i rapport 418363-PLAN-PBL-017_rev00_ROSanalyse, datert 27.09.17. Analysen er basert på kjent kunnskap ut fra offentlige databaser, befaringer
og planbeskrivelse med konsekvensutredning.
Analysen har ikke avdekket risiko- og sårbarhetsforhold som tilsier at arealet ikke er egnet til
utbyggingsformålene. Totalt sett vurderes det at tiltakene i planen i liten grad vil påvirke omgivelsene
på en måte som kan øke risiko for ulykker eller naturfarer.
Det er ikke avdekket hendelser som er vurdert å være sannsynlige til meget sannsynlige og ha alvorlige
til svært alvorlige konsekvenser og som krever tiltak.
Tabellen under oppsummerer mulige uønskede hendelser.
Konsekvens
Sannsynlighet
Meget sannsynlig
Sannsynlig
Mindre sannsynlig
Lite sannsynlig

Ufarlig

Mindre alvorlig

Alvorlig

21,28
3,4,5,7,10,11,13,
18,25

20,23
1,2,6,7,12,26,
27,30

Svært alvorlig

For hendelser som faller inn under gul kategori er mulige mottiltak vurdert. Dette gjelder temaene:
20. Risikofylt virksomhet og 23. Ulykke med farlig gods. Risiko er vurdert å ikke kreve avbøtende tiltak
i planen.
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7

Uttalelser ved kunngjøring av oppstart av planarbeid

7.1

Innspill fra regionale og statlige myndigheter
Avsender, sammendrag og forslagsstillers kommentar vurdering fremgår av tabellen under.
I forbindelse med varsling av oppstart av planen har det kommet 10 brev/e-poster med merknader og
innspill til planarbeidet. Merknadene følger som eget vedlegg.
Avsender, sammendrag

Vurdering

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (FM), 01.09.15, 09.03.17, 25.09.17
Påpeker at tiltaket ikke er i samsvar med kommuneplanens
arealdel, og at det er uheldig dersom kommunen åpner for en
praksis hvor det tillates utbygging i områder som ikke er vurdert i
overordnet plan. FM ønsker en helhetlig vurdering av tiltaket, med
tanke på overordnede mål for utvikling av kommunen og fremtidig
utnyttelse av kommunens arealer.

Eksisterende
brudd
i
Furukollen
og
skytebane
inngår i kommuneplanens
arealdel, men ikke utvidelse av
bruddet og masseuttak.

Landbruk og bygdeutvikling:
FM er i utgangspunktet kritisk til tiltak som medfører
omdisponering av dyrka mark som ikke er avklart i kommuneplan,
og vil påpeke at det kan være vanskelig å istandsette arealene til
samme kvalitet som før inngrepet. Med grunnlag i
omdisponeringsforbudet i jordloven § 9 og overordnede signaler
om sterkt jordvern, frarår FM foreslåtte tiltak på Olaplassen.
Ifølge gårdskart berører alt. 1 Miljøregistrering i skog (Mis-figur):
«Gamle trær». For å hensynta denne anbefaler FM heller en
utvidelse som skissert i alt. 2. Alternativt må det gjøres rede for
hvorvidt og hvordan Mis-figuren kan ivaretas. Det vil også være
viktig å vurdere, samt å sikre adkomst til tilgrensende
landbruksområder (skog).

Befaring i området med MiSfiguren viser at området ikke
har
kvaliteter
som
en
naturtype, jf. DN-håndbok 13,
jf. kap. 6.8.

Støy og støv:
FM viser til forurensningsforskriftens kapittel 30 om knuseverk og
siktestasjoner. FM mener at de vurderingene som kreves etter
Tatt til etterretning, jf. kap. 6.9.
forskriftens kapittel 30 bør synliggjøres. Avbøtende tiltak skal tas
inn i plankart og bestemmelser.
Naturmangfold:
Ved vernetidspunkt for Kvasshyllan naturvernområde var det
verneverdig skog også sør for grensen. Det er sannsynlig at det er Tatt til etterretning, jf. kap. 6.8.
verneverdig skog i disse områdene i dag, og det må foretas
kartlegging av planområdet.
Det bør avsettes en minimum 30 m buffersone med skog mot Viser til vurdering i kap.6.8.
naturvernområdet (med unntak av der det er dyrka mark). Hvis
områdene med dyrka mark ikke skal benyttes lengre kan det med
fordel etableres skog også der. Planen må beskrive hvordan
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masseuttaket avsluttes mot reservatet. Bratte skråninger med fare
for ras/utglidninger er ikke akseptable.
Det er viktig at det ikke kun gis en beskrivelse av forholdene, men
Tatt til etterretning, jf. kap. 6.8.
at det også gjøres en vurdering og vekting av konsekvenser.
Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 må legges til grunn for
vurdering av konsekvenser for naturmiljø. Kvasshyllan
naturreservat skal tas særskilt hensyn til i vurderingen, også i
forhold til en eventuell ny veg nordøst fra masseuttaket. Dersom
det er grunn til å tro at utbygging eller utvidelse av masseuttaket vil
påvirke naturreservatet må kartlegging utvides og det bør tas inn
Tatt til etterretning, jf. kap.
avbøtende tiltak i planen.
6.10.
Vassdrag:
Det skal gjøres rede for hvilke konsekvenser en utvidelse av
masseuttaket vil ha for vassdrag i form av avrenning fra driften og
tilslamming eller tilføring av partikler til vassdraget. FM viser til at
forurensningsforskriften § 30-9 b) krever at det ved utslipp til vann
må fremlegges dokumentasjon på at utslippene ikke er helse- eller
miljøskadelige samt dokumentasjon på hvilke tiltak som er gjort for
å hindre nedslamming og for å sikre resipientens tilstandsklasse.
Inngrep i vann og vassdrag skal vurderes etter vannressursloven og
NVE skal varsles om de planlagte tiltakene. Fylkesmannen viser også
til vannforskriftens § 12 som sier at inngrep eller endringer i en
vannforekomst i utgangspunktet ikke kan tillates dersom kvaliteten
på vannforekomsten forringes. Hvis det planlegges bekkeløfting må
det vurderes om bekkeløftingen vil føre til en forringelse av
kvaliteten på vannforekomsten og om det er mulig å oppnå like god
eller bedre økologisk tilstand i bekken i forbindelse med avslutning
av deponi og masseuttak. Videre forutsettes det at bekkene
gjennom området ivaretas og ikke planlegges lagt i rør.
Dersom det i forbindelse med tiltaket skal være utslipp til vann, eller
dersom det er grunn til å tro at støv og partikler fra driften kan ha
negative konsekvenser for Gaula må det tas inn bestemmelser som
sikrer undersøkelser/overvåking av utslipp til Gaula og bekker i
området. Det må settes krav til tidspunkt for gjennomføring.
Dersom prøveresultat indikerer at mengden suspendert stoff er så
høy at man risikerer at målet om god økologisk tilstand jf.
vannforskriften ikke nås, må bestemmelsene sikre at det gjøres
tiltak for å bedre vannkvaliteten.
Forurensning:
Minner om at FM iht. forurensningsforskriften kap. 30 skal varsles
om oppstart, utvidelse og endring i driften. FM kan også pålegge
virksomheten å søke tillatelse iht. forurensningsloven § 11.
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Deponi
Det må gjøres rede for om det er behov for deponering av
toppmasser i forbindelse med etablering av bruddområdet. FM ber
om at det redegjøres for hvor mye toppmasser som skal
mellomlagres og at det avsettes et område i planen hvor disse
massene kan mellomlagres.

Tatt til etterretning, jf. kap.
5.2.1 og 5.3.

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 Tatt til etterretning, jf. kap.
massene, hvor det sikres at all masse som deponeres er ren masse. 5.2.1 og bestemmelser.
Det bør tas inn bestemmelser i planen som sikrer at det kun
deponeres masser som tilfredsstiller tilstandsklasse 1
(normverdiene) angitt i Klif-veileder TA-2553/2009 Tilstandsklasser
for forurenset grunn.
Det kommer ikke frem i oppstartsvarselet om det skal være deponi
i masseuttaksområdet. Dersom det etter masseuttak planlegges
eventuell deponi i området, gjelder også ovennevnte reglene for
rene masser. I tillegg forutsettes det at det tas inn bestemmelser i
planen om fremdriftsplan, driftstider, sikring mot forurensning,
istandsetting, sedimentasjonsbasseng og støy og støvtiltak.
Utforming og størrelse på basseng/grøfter må vurderes ut ifra
områdets topografi og faren for avrenning. Bassenget skal tømmes
jevnlig for å hindre uønsket avrenning. Dersom det er grunn til å tro
at deponier eller anleggsområder kan medføre forringelse av
vassdraget må avrenning fra området overvåkes før, under og etter
driftsfasen for å registrere endringer som følge av driften.
Vannforskriften stiller krav til overvåkning av det mest følsomme
kvalitetselementet
for
den
aktuelle
påvirkningen.
Overvåkningsresultatene skal legges inn i Vannmiljø.
Landskap
Det bør gjøres rede for etterbruk av området og om området kan
fungere som for eksempel deponiområde etter endt bruk eller om Tatt til etterretning, jf. kap.
det skal istandsettes og revegeteres. Det bør tas inn bestemmelser 5.2.1.
om dette i planen.
For å skjerme omgivelsene må det utarbeides bestemmelser som
sikrer at det bevares/etableres en buffer-/vegetasjonssone mot
bruddkanten, og dette bør være en rekkefølge-bestemmelse som
sikrer at den er etablert før driften kan starte. Laveste uttakskoter
nivå må tas inn på plankart og i bestemmelsene.
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Samfunnssikkerhet
FM forutsetter at det foretas en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- Tatt til etterretning.
analyse) i tråd med PBL § 4-3, og viser til DSB sin veileder
«samfunnssikkerhet i areal-planlegging». ROS-analysen skal legges
ved i saken og synliggjøres i forslaget til reguleringsplan, og
avdekket risiko skal møtes med tiltak som hjemles i
planbestemmelsene eller gjøres juridisk gjeldende på andre måter.
Påpeker at kommunen som planmyndighet har ansvar for å
godkjenne ROS-analysen i henhold til PBL § 4-3.
Barn og unge og sosial og helse
I et folkehelseperspektiv er særlig støy, luftkvalitet/støv og følger av Tatt til etterretning jf. kap. 6.6,
økt trafikk med større kjøretøy sentrale momenter. Andre aktuelle 6.7, 6.9, 6.12.
tema
kan
være
konsekvenser
for
friluftslivet
og
landskapsopplevelsen.
Med tanke på boligområdet på Engan bør det også gjøres en
vurdering av støy og støv knyttet til økt anleggstrafikk på
eksisterende atkomstveg.
Når planforslaget kommer til offentlig høring er det viktig med gode
beskrivelser og vurderinger de folkehelserelevante temaene. Der
avbøtende tiltak er nødvendig bør disse tas inn med så presise
beskrivelser som mulig i reguleringsbestemmelsene.
Sør-Trøndelag fylkeskommune
15.03.17, 25.09.17

(STFK),

13.10.14,

07.04.15,

Kulturminner og kulturmiljø

Tatt til etterretning
Det ble gjort funn av arkeologisk fredete kulturminner i form av
Noen kulturminner reguleres
tidligere bosetningsspor på Olaplassen.
til hensynssone og det er
Kulturminnene sikres ved at de reguleres til hensynssone C eller det forutsatt dispensasjon for
kan søkes om dispensasjon slik at kulturminnene kan graves ut noen.
arkeologisk. Avhengig av hvilket alternativ som er mest
hensiktsmessig må det knyttes bestemmelser til arealbruken.
Fylkeskommunen vil ev. søke om dispensasjon fra
kulturminnelovens § 8.4 på vegne av tiltakshaver.
Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner innen
Furukollenområdet i kulturminneregisteret. Selv om dette
registeret er noe mangelfullt, vurderes det å være relativt liten
risiko for at planen vil komme i konflikt med slike.
STFKs endelige uttalelse til reguleringsplanen foreligger først etter
at Riksantikvaren (dispensasjonsmyndighet) og Vitenskapsmuseet
(forvaltningsmuseum) har gitt sin uttalelse. Om det kan gis
dispensasjon skal fylkeskommunen sørge for at vilkår i tilknytning
til dispensasjonen bli tatt inn i reguleringsbestemmelsene.
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Naturmangfold
STFK har ansvar for forvaltning av høstbare, ikke-truede arter av vilt Tatt til etterretning.
og innlandsfisk i fylket. Selv om tiltaket i liten grad vil ha regional
påvirkning på hjorteviltbestandene, vil nye arealbeslag og framtidig
bruk av planområdet ha økt påvirkning på hjorteviltet og på
høstbare fuglearter, som tiur- og orrfugl.
STFK ønsker at kartlegging av naturmangfold som skal gjøres i
området, også må gjelde fauna. Når en slik kartlegging er
gjennomført vil kommunen lettere kunne følge opp med
planmessige hensyn, avbøtende tiltak osv.
Vannforskriften og miljømål

Viser til kap.6.10.

Planområdet ligger innenfor vannområde Gaulavassdraget og i
nedbørsfeltet til Gaula, som er et verna vassdrag. Gaula er også på
lista over Nasjonale laksevassdrag, formålet er å gi en særlig
beskyttelse mot skadelige inngrep og aktiviteter i vassdragene. Det
er ikke tillatt med nye inngrep som kan skade villaksen.
Enganbekken renner gjennom det eksisterende steinbruddet i
Furukollen. Miljløtilstanden i bekken er svært dårlig, pga.
punktutslipp fra industri og fra overløp fra boligområder.
Miljøtilstand i Gaula er god.
Som vannregionmyndighet er vi opptatt av å sikre at alt arbeid som
berører vann ivaretar hensynet til opprettholdelse eller forbedring
av miljøtilstanden, og at det ikke iverksettes tiltak eller inngrep som
fører til forringelse.
Vannforskriften omfatter alt vann; overflatevann, grunnvann og
kystvann. Tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot forringelse,
forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal
ha god økologisk og god kjemisk tilstand.
Enganbekken renner gjennom det eksisterende steinbruddet i
Furukollen. Miljløtilstanden i bekken er svært dårlig, pga.
punktutslipp fra industri og fra overløp fra boligområder.
Miljøtilstand i Gaula er god.
Ut fra overnevnte er det svært viktig å sikre at virksomheten i
planområdet ikke vil gi negative konsekvenser i form av avrenning,
også ved store nedbørsmengder. Planbeskrivelsen (KU) må beskrive
hvordan steinbruddet skal utformes og drives slik at
vannmiljøtilstanden ikke forringes. Det kan ikke påregnes at det blir
gitt tillatelse til utslipp av finstoff til Gaula. Dermed er det svært
viktig å sikre at virksomheten i planområdet ikke vil gi negative
konsekvenser i form av avrenning av finstoff fra masseuttak og
deponi. Steinbruddet må utformes og drives slik at Gaula ikke
påvirkes av virksomheten.
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Økt transportbehov

Viser til kap. 6.11.

I flg. planprogrammet vil utvidelsen av eksisterende steinbrudd
medføre et økt transportbehov «..forventet antall turer, antall
kjøretøy per døgn og økning i ÅDT vil bli beskrevet..». Økt transport
med tunge kjøretøy gjennom Støren sentrum vil påvirke
trafikksikkerheten og andre områder som påvirker folkehelsen
(forurensende utslipp fra kjøretøy, samt støv og støy).
Konsekvensene av å benytte fylkesveg 630 gjennom Støren sentrum
som kjørerute til masseuttaket/steinbruddet må utredes med tanke
på forurensende utslipp, støv, støy og trafikksikkerhet.
Sametinget (ST), 03.02.17
ST ser det som lite sannsynlig at det finnes automatisk freda, Tatt til etterretning.
samiske kulturminner i tiltaksområdet. Minner om den generelle
aktsomhetsplikten. Denne bør nevnes i reguleringsbestemmelsene.
Statens vegvesen (SVV), 27.08.15 og 17.03.17
Trafikk
Det er viktig at planforslaget redegjør for mengden trafikk og type
trafikk, tiltakene vil generere. SVV ønsker at aktuelle kjøreruter
beskrives. SVV er kritisk til at transport til/fra masseuttaket skal gå
gjennom Støren sentrum, men kan ikke ta stilling til kjøreruten før
konsekvensene av tiltaket er utredet. Det er foreløpig ikke planlagt
nytt kryss som kobles på E6 ved Håggåbrua, og når E6 er ferdig
utbygd må all trafikk til og fra masseuttaket benytte fv. 630
gjennom Støren sentrum.

Tatt til etterretning.
Reguleringsplan for E6 Gyllan Prestteigen viser nordgående
av- og påkjøringsramper.

Vegnettets bæreevne
Fylkesveg 630 er klassifisert med bruksklasse 10. B. Maksimal
totallast er 50 tonn.
Tilsmussing av veg
SVV erfarer at vegnettet nært massedeponi og masseuttak ofte blir
tilsmusset. Tilsmussing av veg er trafikksikkerhetsmessig svært
uheldig. SVV ber om at det redegjøres for dekket på adkomstveien
i planområdet. Dersom forhold på adkomstveien medfører at
kjøretøy blir tilsmusset, må det sikres i bestemmelsene at kjøretøy
vaskes før de kjører ut på det offentlige vegnettet.
Avkjørsel og trafikksikkerhet

Det skal legges fast dekke på
atkomstvegen til masseuttaket
og steinbruddet. Det er minst
1,2 km fra planlagt sted for
opplasting. Risiko for at trafikk
fra
masseuttaket
og
steinbruddet skal tilsmusse fv.
630 vurderes derfor å være
ubetydelig.

Det er viktig at avkjørsel, kjøreruter og trafikksikkerhet sees i
sammenheng. Planarbeidet skal vurdere to alternative løsninger for Tatt til etterretning.
adkomstveg til planområdet. SVV mener det er uheldig dersom
trafikk fra steinbruddet må kjøre gjennom boligområdet Engan.
Eventuelle avbøtende tiltak må utredes og vurderes i forbindelse
med de to alternative plasseringene av avkjørselen til planområdet.
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Avkjørsel fra fylkesvegen må utformes i henhold til håndbok N100.
Avkjørselen må også ivareta krav til sikt.
Direktoratet for mineralforvaltning (DMF), 27.08.15 og 24.02.17
Forekomsten på Olaplassen sin status som meget viktig ressurs
lokalt opprettholdes, men NGU vil ikke utelukke at forekomsten kan
Tatt til etterretning.
få større betydning etter hvert som ressursene nærmere Trondheim
drives ut. Med tanke på planlagt utbygging av ny E6 i Midtre Gauldal
støtter DMF forslagsstillers vurdering av at Olaplassen har en
gunstig plassering for å forsyne området med byggeråstoff.
Ressursene på Olaplassen er vurdert å ha større betydning enn de
fleste andre ressursene i nærområdet. Mineralske ressurser er ikkefornybare og en bærekraftig forvaltning forutsetter at ressursene
som tas ut bør utnyttes fullt ut før ev. nye uttak åpnes.
Steinbruddet drives på en forekomst som er vurdert som meget
viktig i Norges geologiske undersøkelse (NGU) sin database. Det er
viktig at etablerte råstoffutvinningsområder har en full
utnyttelsesgrad, og at det er mulighet for utvidelse av uttak i gode
forekomster. DMF er positive til at det planlegges utvidelse av
dagens masseuttak. Det mangler imidlertid en beskrivelse av
ressursen. Når det reguleres for masseuttak forventes det også at
det i planbeskrivelsen gis en grundig beskrivelse av den ressursen
som skal tas ut, omfang, kvalitet, marked etc.
Sikring
Steinbrudd med bratte skrenter kan utgjøre en fare for mennesker
og dyr som ferdes i området, og anleggseier har et ansvar for å sikre
uttaksområdet. Sikringstiltak er et av temaene som fastsettes i
driftsplanen, men det er viktig at man allerede i reguleringsplanen
vurderer sikringstiltak og setter av tilstrekkelig areal til dette. For
eksempel er det nødvendig å vedlikeholde sikringsgjerder, og DMF
anbefaler på generelt grunnlag at det settes av minimum 3 – 4
meter på begge sider av sikringsgjerdet til tilsyn- og
vedlikeholdsformål.
Det vises også til temaveileder Uttak av mineralske forekomster og
planlegging etter plan- og bygningsloven.
NVE, 31.08.15, 13.02.17, 22.09.17
Det er alltid nødvendig at forekomster av kvikkleire kartlegges og Tatt til etterretning.
skredfare vurderes ved inngrep i områder med marin leire. Det må
Det vises til kap. 6.10 og ROSgjøres en fagkyndig vurdering av fare for kvikkleireskred som følge
analyse.
av de planlagte tiltakene. Det må fremgå av vurderingen om tiltak
innenfor planområdet kan medføre fare for områder som ligger
utenfor planområdet. Det vises til NVEs veileder 7/2014 om hva
vurderingen skal inneholde.
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Gaula-vassdraget må hensyntas. Alle elver, bekker og innsjøer må
identifiseres og merkes av på plankartet, og anbefaler at vassdrag
reguleres til bruk og vern av sjø og vassdrag. I planen bør det gjøres
en vurdering av og begrunnelse for byggeavstand mot vassdrag.
Dersom det planlegges tiltak som berører vassdraget og tilhørende
kantsone, må konsekvensene av dette beskrives, som grunnlag for
vurdering etter vannressursloven og vannforvaltningsforskriften.
NVE-tema som flom- og skredfare, herunder geoteknikk og
forholdet til skred ovenfra utredes med en detaljeringsgrad
tilsvarende kravene i TEK 17/PBLs 28-1. Evt. avbøtende tiltak må
beskrives og konsekvensene av disse utredes. Forholdet til evt.
konsekvenser for de allmenne interesser i vassdrag må også
beskrives og avbøtende tiltak inngå og beskrives.
Mattilsynet (MT), 25.08.15 og 15.02.17
Registrerte vannkilde på Kvasshyllan er tilsynelatende eneste
mulighet til vannforsyning i området per i dag. Derfor er det ekstra
viktig at tiltaket ikke medfører at kilden blir uegnet til uttak av
drikkevann. Omsøkte tiltak kan komme i konflikt med eksisterende
grunnvannskilde. Mattilsynet imøteser derfor en fagkyndig
utredning av konsekvensene for borebrønnen.

Tatt til etterretning.
Det vises til kap. 6.10 og ROSanalyse.

Grunnvannstrømmen i området er ikke beskrevet, heller ikke
avstanden fra masseuttaket til fjellbrønnen. Det er derfor
vanskelig å bedømme om uttak av masser vil gi økt fare for
forurensning av grunnvannet. Beskyttelse av fjellbrønner avhenger
mye av tykkelsen på løsmassene som er over fjellet. Det er rimelig
å anta at ved å fjerne mye av massene i området vil
kildebeskyttelsen svekkes. Retningen på grunnvannsstrømmen i
området som vil blant annet være avgjørende for konsekvensene.
Avhengig av blant annet nedbørsmengder og grunnvannstand vil
enkelte vannkilder kunne mates ulikt gjennom året. Dette kan
gjøre det mer komplekst å fastslå konsekvensene eksakt.
Når det gjelder den potensielle forurensningsfaren i området er
det viktig at det benyttes masser som ikke vil tilføre området noen
form for uønskede forurensninger. Lagringsplass for
petroleumsprodukter må plasseres slik at det er minst mulig risiko
for avrenning i retning vannkilden. Deponerte masser må ikke
tilføre området helseskadelige forurensninger som på kort eller
lang sikt kan forurense grunnvannet. Diffus avrenning av
helseskadelige agens kan være vanskelig å oppdage i tide. I det
ligger også myrholdige masser som kan forandre vannkvaliteten
over tid. Utredningen bør også belyse disse forholdene.
Prøver av drikkevannet må tas før ev. oppstart av masseuttak.
Forskrift om vannforsyning og drikkevann regulerer prøvetaking.
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MT har ikke registrert øvrige offentlige eller private
drikkevannskilder/ nedslagsfelt i området. Det kan likevel finnes
offentlig infrastruktur for vannforsyning eller privat vannforsyning
som MT ikke har registrert. MT anbefaler at det kartlegges om det
finnes vannforsyning i eller i nærheten av planområdet som kan bli
berørt av tiltaket.
I tillegg til utredning i forhold til vannforskriften viser MT til Forskrift
om vannforsyning og drikkevann (1.1.2017) samt Nasjonale mål for
vann og helse (2014).
Jernbaneverket (JBV), 27.07.15:
Iht. forskrift er det ikke tillatt å etablere nye planoverganger over
jernbanen. Iht. jernbaneloven § 10 er byggegrense fra
jernbanesporet 30 m dersom ikke annet følger av reguleringsplan.
Det finnes ingen planer eller utredninger for dobbeltspor i
området, men i JBV perspektivutredning «Jernbanen mot 2015» er
det bl.a. mål å etablere dobbeltspor på Trønderbanen StørenSteinkjer på lengre sikt.

Tatt til etterretning

I området ved Haga bru er det svært liten plass for jernbanen og
veg, ettersom Gaula og dalsiden opp mot Olaplassen er naturlige
barrierer. JBV ber om at videre utredning tar hensyn til ev.
utvidelse av jernbanen i dette området, slik at tiltaket ikke fordyrer
fremtidige jernbanetiltak. Ev. utvidelse krever minst 10 m av
dalsiden vest for Haga bru må tas ut.
JBV har 10 stikkrenner i området som i brevet har km-anvisning.
JBV ber om at det gjøres vurderinger av om det planlagte tiltaket
(f.eks. sprenging, lagring av masser osv.) kan føre til økt fare for
utglidninger mot Dovrebanen.
Håndtering av overvann og dreneringsveger må også vurderes. For
å kunne godtgjøre at sikkerheten ivaretas, forutsetter vi at
tiltakshaver som del av ROS-analysen til planforslaget,
gjennomfører en områdestabilitetsanalyse som dokumenterer
tilstrekkelig sikkerhet iht. kravene i TEK10s kap. 7/PBLs § 28-1 om
sikkerhet mot naturfare.
JBV sin «Veileder for nasjonale jernbaneinteresser i
arealplanlegging etter Plan og bygningsloven» skal legges til grunn
for all planlegging nær jernbane.
Det må legges ved en uttalelse fra geoteknisk fagkyndig hvor det
fremgår at tiltaket ikke vil føre til økt fare for setninger og
utrasinger. Håndtering av overvann og dreneringsveger bør også
vurderes.
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7.2

Uttalelser fra private
Tabellen under viser sammendrag av uttalelser fra private personer og organisasjoner, med
vurdering og beskrivelse av endringer som er gjort i planprogrammet etter høringen.
Avsender, sammendrag

Vurdering

Bent Bordal, 30.08.15:
Frykter at uttak av store mengder masse vil føre til ustabilitet og
utløse ras i området, og viser til at det vil komme mer ekstremvær
i fremtiden.
Tap av grunnvann: Husholdningene på Kvasshyllan er ikke
tilknyttet kommunale ledninger, men får vanntilførsel via to
private brønner. Den eldste brønnen ligger nært inntil planlagt
uttaksområde. Bordal frykter masseuttak kan endre eller ødelegge
grunnvannsårene for brønnene.

Sikkerhet mot skred og
hensynet til
grunnvannsbrønnen er utredet
og ivaretatt.
Det vil bli lagt fast dekke på
den nye atkomstvegen. Det er
derfor ikke aktuelt å bruke salt
som støvdempende middel.

Kjemiske stoffer: Støvdempende middel kan forurense
grunnvannet. Regn vil påvirke denne prosessen. Slikt forurenset
grunnvann kan forurense husholdningenes vanntilførsel, som
videre kan havne i Gaula.
Støy og støv: Vil følge av virksomheten og bli merkbar og
sjenerende for boliger på Kvasshyllan og i Støren sentrum.

Støv og støy er utredet og
ivaretatt iht. grenseverdier.

Naturvernområde: Et masseuttak vil påvirke dyrelivet i fredet
område og gjøre det fattigere. Området vil også bli merkbart
svekket som fritids- og turområde.
Bomiljø: Kvasshyllan er i dag et godt og uforstyrret bomiljø.
Planlagte virksomhet vil svekke trivsel og livskvalitet. Det vil også
skje en verdiforringelse på eiendommene.
Bordal ser det som mest tjenlig at tiltaket ikke iverksettes og finner
etablering av uttak uforståelig når tunge argumenter taler imot.

Tiltakshaver har inngått avtale
med Bordal om å kjøpe hans
eiendom.

Kjell Ove Mælen, 14.09.15:
Mælen reagerer på er at beboere på Krogstadsanden nord/vest for
planområdet ikke var kalt inn til informasjonsmøte. Undertegnede
står som eier av 45/10 i Midtre Gauldal samt 228/1 i Melhus, og
Mælen ser seg like berørt av planene som de andre på berørt lista.
Dette gjelder også de andre på Krogstadsanden. Mælen ber derfor
om å bli satt på «berørt-lista» ved videre behandling av
planforslaget.

Multiconsult har vært i kontakt
med Mælen og fått avklart at
hjemmelshaver på gnr./bnr.
45/10 har fått varsel, men at
det var en annen enn Mælen.

Gauldal Nett AS, 27.02.17
Gauldal Nett har ut fra kartskissene ikke noe imot planen.
Opplyser om at vi ikke har noe el forsyning (nett) i det aktuelle
området, og vil med tanke på om det skal være noe som trenger el
forsyning gjerne bli holdt orientert om den videre saksgang.
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Vidar Kristiansen, 18.03.17
Ønsker ikke at atkomstveg som skissert i alt. 1 i forslag til
planprogram.
Hege Anita Myhre, 18.03.17
Ønsker ikke at atkomstveg som skissert i alt. 1 i forslag til
planprogram.

Uttalelsen er tatt til følge ved
at planforslaget viser ny
atkomstveg til steinbruddet via
Kvasshyllan.
Uttalelsen er tatt til følge ved
at planforslaget viser ny
atkomstveg til steinbruddet via
Kvasshyllan.

Tone Reese og Ingvald Hokseggen, Unni og John Reese, 16.03.17
Bor i Litjøya som ligger et godt stykke fra planområdet, men i luft
linje, ligger vi uten spesiell hindring, rett over. Skytebanen har i
lengre tid vært et problem, med tanke på støy da lyden bærer godt
over åsen. Vi har forsøkt å få både lydstyrke og hyppighet ned,
men vi føler at dette bærer i gal retning.

Viser til utredning av støy og
støv kap. 6.9.

Vi bemerker også at det ene forslaget der veien opp er tenkt
gjennom anlegget på Olaplassen, som ligger ennå nærmere, bare
150 m i luftlinje. Vi ser for oss at dette vil bli en sterkt trafikkert
vei, med tanke på at det er 2 uttak. I og med at det ikke er noe
hindring mellom vei og oss, og at vi ligger såpass mye høyere, vil
det bli svært vanskelig å skjerme lyden. På opplysningsmøtet ble
det sagt og vist, at vi ikke lå innenfor støysonen i oppstartsfasen på
Olaplassen. Dette virker på oss litt merkelig og vil behøve en
nærmere forklaring. I tillegg til dette ser vi for oss et massivt
støvproblem. Tunge grusbiler bråker, men støver også veldig mye.
Jeg spurte under møtet et spørsmål rundt dette, men jeg fikk ikke
noe svar. Jeg har forståelse for at det kan være vanskelig å svare
på, men ved en risikoanalyse vil vi at det blir tatt hensyn til oss
som bor på motsatt side.
Vi ser for oss at det må komme en ny bru over Gaula før
massetransport kan finne sted, da nåværende bru er dårlig, og
veien fra oss til Støren er smal. Transport fra husstandene på
denne siden, som er avhengig av å bruke denne veien, kan ikke
kombineres med massiv grustransport.
Nils Magne Granmo, 16.03.17
Vi som bor på Granmoen er naboer tvers over Gauldalen
Furukollen pukkverk, skytebane og Olaplassen masseuttak. Det er
ingen ting som hindrer eller reduserer støy og støv fra vestsida av
Gauldalen til å komme over på østsida av dalen.
Furukollen Pukkverk
Vedlegger kopi av brev sendt 15.08.16. til Midtre Gauldal
kommune om aktiviteten i Furukollen Pukkverk. Vi som bor på
Granmoen har ikke merket mye til aktiviteten i Furukollen
tidligere, men fjerning av fjellområdet øst for steinbruddet, vil
bevirke at området åpnes for innsyn, og at støv og støy fra knusing
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og sortering av fjellmasser vil unnslippe og skape negative
konsekvenser for naboer på Granmoen og i Lilleøien.
Ved en utvidelse av steinbruddet i Furukollen, blir det derfor svært
viktig at dette gjøres på en slik måte at støy og støv ikke
unnslipper. For best å ivareta dette må området ikke åpnes for
innsyn. Det vil si at deler av det naturlige fjellet øst for bruddet
ikke sprenges vekk, men at det alltid gjenstår en høyde av fjellet
mot Gauldalen på minimum 10 meter. Det er også viktig at fjellet
øst for steinbruddet bevares for å hindre at fjellmasser havner mot
Gauldalen og lager stygge sår i terrenget.
Etter den siste sprengningen, ligger mye fjellmasser som en stygg,
grå ur mot Gauldalen. Håper derfor på at det i vilkårene for å ta ut
fjellmasser, blir innbakt bestemmelser som skal forhindre at
fjellmasser blir liggende på denne måten. Det bør vel også ryddes
opp i allerede eksisterende forhold.
Foretrekker at en utvidelse av steinbruddet skjer sørover da det
kommer lengst bort fra Granmoen og vil være en fordel for
spredning av støy og støv.
Er det mulig at en veiutløsning kan skje sørover? Det er
bekymringsfullt at transport av masser fra Furukollen tenkes lagt
til Olaplassen. Dette vil bli en stor merbelastning for oss på
Granmoen og i Lilleøien når det gjelder både støy og støv.
Stiller også spørsmål om det er behov for en utvidelse av
steinbruddet i Furukollen da flere steinbrudd er etablert i
nærheten i senere tid, nå sist i Singsås.

Det er avsatt et område for
deponering av avtakingsmasser
og ev. skrotmasser av stein.
Hvordan bruddet skal drives og
istandsetting etter endt drift vil
bli ivaretatt av driftsplan.

Viser til behandling og
fastsetting av planprogram for
Furukollen der det ble vedtatt
at kun alternativ med atkomst
fra Kvasshyllan skulle utredes.
Ang. behov vises det til kap.
1.1 og 6.14.

Skytebanen i Furukollen
Skytebanen i Furukollen er i flere år blitt en stadig større kilde til
støyforurensing. I lange perioder skytes det hver dag, ofte langt
utover kveldene og om helgene. Støyen fra skytebanen er blitt
svært generende både på Granmoen og i Lilleøien. Trivselen med
å bo på andre sida av Gauldalen tvers ovenfor skytebanen er sterkt
redusert, for skytinga griper inn i og ødelegger noe av
livskvaliteten vår. Mine gjester i utleieenhetene mine klager også
på at skytinga er blitt alt for omfattende.
Viser til møte den 04.11.16 med kommunelegen, eiere av
skytebanen og naboer og vedlegger referat fra møtet.
Henstiller om at følgende momenter blir ivaretatt i ny
reguleringsplan for skytebanen:
- Alle skytebanene må ha retning bort fra Gauldalen, det vil si at
det skytes vestover. Gjelder rifle, hagle og pistol.
- Standplasser og skur det skytes fra, må lydisoleres
forskriftsmessig.
- Det må også vurderes å bygge støyfeller mellom skytebanen
og Gauldalen.
For å eliminere problemene overfor naboer fra skytebanen, bør
det vurderes å flytte banen til et annet, mere egnet sted.
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Flytting til det gamle steinbruddet i Furukollen vil kanskje avhjelpe
mye av støyproblematikken.

utviklingsmuligheter for
steinbruddet.

Olaplassen masseuttak
Dersom masseuttaket i Olaplassen blir en realitet, vil dette
medføre store støy- og støvproblemer for oss som bor på
Granmoen og i Lilleøien. Det er kort avstand fra masseuttaket til
boligene våre. Vi som bor på Granmoen vil også få direkte innsyn i
grustaket. Dersom transport fra Furukollen kanaliseres til
Olaplassen, så vil dette medføre en stor merbelastning for oss
både når det gjelder støy og støv.
Voll Elveierlag har fiskevald i Gaula rett ovenfor Olaplassen.
Vi er svært bekymret for at støy og støv både fra virksomheten i
Olaplassen og fra transport fra Furukollen og Olaplassen skal føre
til at fiskevaldet vårt blir nærmest verdiløst. Det er få fiskere som
finner seg til rette under slike støyforhold. Hvis begge foretakene
kommer i gang, vil det bli en nærmest sammenhengende strøm av
lastebiler som transporterer steinmasser.
Vi er også bekymret for at rystelser i grunnen, billys fra
transportkjøretøy i elva og avrenning fra grustaket til Gaula, vil
være med og forsterke de negative konsekvensene for laksefisket.
Laksefiske lar seg vanskelig forene med knusing og sortering av
masser og uttransport. Hvordan vil fisken oppføre seg? Vil den
bare haste forbi? Vil rystelsene i grunnen bevirke at både
standplasser og gyteområder går tapt? Er det foretatt forskning
som gir svar på noen av disse problemstillingene?
Ut fra det foran nevnte, er vanskelig å forestille seg at
virksomheten i grustaket og den omfattende transporten kan
foregå i fiskesesongen fra 1. juni til 31. august.
En nærmest verdiløs fiskestrekning vil også automatisk forsterke
problemene med å leie ut husvære til fiskere. Det blir med andre
ord, svært vanskelig å leie ut de to hyttene mine til fiskere og
andre leietakere.
Støren jeger og fiskerforening (SJFF), 21.03.17
SJFF har sine skytebaner i nær tilknytning til pukkverket. Slik
situasjonen er i dag har foreningen sin adkomst til banen langs den
vestre delen av pukkverket. SJFF er også i fremtiden avhengig av at
denne adkomsten opprettholdes slik at foreningen har god
adkomst til baneanlegget.
Det går i dag en høy rygg nord og nordøst for dagens brudd. Denne
virker som en støyskjerm for lyd fra skytebanen mot Støren
sentrum og omliggende boligfelt. SJFF er bekymret for at fjerning
av denne ryggen vil åpne terrenget mye og skape mere støy fra
skytebanen mot boligfeltene, spesielt på Frøset. SJFF er på sikt
bekymret for at dette er noe som vil føre til klager på vår aktivitet
og videre noe som kan legge begrensninger på vår aktivitet. Det
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at grenseverdier for støy
overholdes.
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bør derfor anlegges støyskjermer mellom vår bane og bruddet slik
at en hindrer at støy fra skytebanen når ut imot dalen.
SJFF registrerer i tillegg at det er forskjell på hvor nærme vår bane
kommer bruddkanten i de to ulike alternativene. SJFF ber her om
at denne grensen koordineres i de to forslagene og at den flyttes
så langt fra vårt anlegg som mulig. Dette både for å kunne etablere
ovenfornevnte støyskjerm, men også for at en da skaper en buffer
mellom banen og pukkverket. Dette vil ha mye å si for opplevelsen
vi kan tilby våre gjester på banen.
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ved kanten av steinbruddet
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Samlet vurdering av konsekvenser og avveiing av interesser
Samfunnet er avhengig av kontinuerlig tilgang på grus- og pukkressurser som byggeråstoff. Stein med
god kvalitet er vanskelig tilgjengelig i Gauldalen. Stein- og grusressursene i området har en kvalitet,
størrelse og mektighet som gjør at de er viktige både på kort og lang sikt. Masseuttaket og steinbruddet
vurderes å ha god lokalisering både geografisk i forhold til å kunne gi kortreist byggeråstoff. I tillegg
ligger det godt skjermet i landskapet, både visuelt og i forhold til støy. Landskapet har også en skala
som tåler inngrepene som et masseuttak og steinbrudd vil medføre i dette området. Å samle
inngrepene med felles infrastruktur og å utnytte områder med eksisterende landskapsinngrep, er
positivt for samfunn og miljø. Redusert transportbehov vil også redusere CO2-utslipp.
Tiltakene er vurdert til å kunne gi små negative virkninger for de fleste av temaene som er utredet;
kulturminner og kulturmiljø, nærmiljø og friluftsliv, landskap og estetikk, naturmangfold, forurensning,
vannmiljø transportbehov og energiforsyning og folkehelse. Det er ikke avdekket risiko- og
sårbarhetsforhold som tilsier at arealet ikke er egnet til utbyggingsformålene. Tiltakene i planen
vurderes i liten grad å ville påvirke omgivelsene på en måte som kan øke risiko for ulykker eller
naturfarer.
De største negative konsekvensene ved planen er at dyrka mark blir satt ut av drift eller omdisponert
over en avgrenset periode. Ca. 48 daa dyrka jord på Olaplassen tas «midlertidig» ut av drift. Jorda
benyttes til grasproduksjon, og deler av arealet kan drives samtidig med at grusuttaket pågår. Ny
atkomstveg omdisponerer 7 daa dyrka jord som ligger ned mot fv. 630. Området der det planlegges
masseuttak skal fylles opp og istandsettes til dyrka jord etter endt uttak. Dette vil på lang sikt kunne gi
ca. 130 - 140 daa dyrka jord. Ca. 10 daa dyrka jord ved fv. 630 inngår i midlertidig rigg- og
anleggsområde. Dette området skal istandsettes etter at anlegget er ferdig. All matjord skal tas av før
inngrep og gjenbrukes. På lang sikt vil areal med dyrka jord øke med 70-90 daa.
Planen berører få boliger. Planen har lite konsekvenser for sentrumsområdene og de største
boligområdene på Støren. Ca. 8-10 boliger på Kvasshyllan og Litjøya/Granmoen vil bli mest berørt av
planen. De vil i varierende grad få innsyn til tiltakene. Støyberegninger viser at styrende grenseverdier
for støy overholdes. Boligene på Kvasshyllan ligger nærmest. Muligheter for nærfriluftsliv i retning
nordover vil bli noe redusert for disse. Det skal anlegges voller for å skjerme boligene. Det er inngått
avtale om at tiltakshaver skal kjøpe Kvasshyllan gård.
Drift av steinbruddet og masseuttaket vil også medføre noe økt trafikk på fv. 630. I retning mot Støren
sentrum er det beregnet at årsdøgntrafikken vil øke med 0,6 -1,2 %. Det er beregnet at det
gjennomsnittlig vil bli ca. 3 passeringer av lastebiler i timen i løpet av en arbeidsdag. Fv. 630 er iht.
kriterier i Statens vegvesen håndbok N100 vurdert å være dimensjonert for å tåle trafikken.
Totalt sett vurderes de negative virkningene for miljø og samfunn som akseptable, sett i forhold til de
positive virkningene et masseuttak og steinbrudd vil ha for samfunnsliv.
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Tabellen under viser samlet vurdering av konsekvenser for tema som er utredet:
Tema
Kulturminner og
kulturmiljø
Nærmiljø og friluftsliv
Landskap og estetikk

Naturmangfold
Forurensning – støy

Forurensning – utslipp
til luft

Forurensning – vann og
grunn

Vannmiljø

Transportbehov,
energiforbruk og
energiløsninger

Folkehelse

ID 418363-PLAN-PBL-15_rev02

Vurdering
Liten til middels negativ konsekvens. Tre kulturminnelokaliteter må
frigis før tiltak innenfor områdene kan tillates.
Ubetydelig til liten negativ konsekvens. Det må etableres voller i
utkanten av områdene som reguleres til grustak og steinbrudd på
Kvasshyllan og Olaplassen, som skjermer boligene på Kvasshyllan.
Liten negativ konsekvens. Tiltakene blir forholdsvis store inngrep i
landskapet, men blir lite synlig fra områder der mye folk oppholder seg.
Tiltakene vurderes å være godt lokalisert, underordnet landskapets
skala og være godt utformet.
Liten til middels negativ konsekvens. Naturreservatet opprettholdes.
Kvasshyllan geosted vil bli redusert og verneverdiene vil i praksis bli
borte. Hekkelokalitet for fjellvåk innenfor planområdet vil bli borte.
Beregningene viser at hverken masseuttaket, steinbruddet eller
skytebanen overskriver grenseverdiene. Det er ikke behov for å
begrense driftstider i masseuttaket og steinbruddet. Det kan foregå
aktivitet på skytebanen til kl 23.
Liten negativ konsekvens. Forurensningsforskriften § 30-5 gir rammer
for utslipp av støv for naboer. Tiltakshaver har ansvar for at
grenseverdier for utslipp av støv blir overholdt. For å redusere støvflukt
vil masser ved behov bli vannet og det skal legges fast dekke på
atkomstvegen. Det er ikke grunn til å anta at utslipp av støv vil medføre
risiko for miljøet eller helseskader for naboer eller andre.
Liten negativ konsekvens. Tiltakene ligger relativt langt fra Gaula og det
er ingen vannveier med direkte avrenning til Gaula. Det forutsettes at
olje og drivstoff mv. oppbevares og håndteres forskriftsmessig slik at
miljøskadelige utslipp unngås. Enganbekken må legges utenom
bruddområdet.
Liten negativ konsekvens. Mulige negative konsekvenser for Gaula som
nasjonalt laksevassdrag er vektlagt. Ved behov for kontrollert påslipp
av vann (sigevann/overvann) til Gaula, må ikke innhold suspendert stoff
overstige 50 mg/l. For å sikre at dette kravet kan overholdes ved
behov, er det satt av et område der det kan etableres sedimenterings-/
og infiltrasjonsbasseng ved fv. 630. Nordre løp av Enganbekken skal
omlegges utenfor bruddområdet.
Trafikkmengden på fv. 630 øker mest mot nord, med 2,8 %. Økningen i
trafikken sørover på fv. 630 er beregnet til 0,6 – 1,2 %. Iht.
dimensjoneringskriterier i Statens vegvesen håndbok N100 vurderes de
eksisterende vegene å skulle tåle økningen i trafikkmengder som er
beregnet.
Masseuttaket, steinbrudd og pukkverk vil i forhold til dagens teknologi
bli drevet av maskiner som går på drivstoff. Løsning for strømforsyning
er avklart med Gauldal Nett AS.
Ingen negative konsekvenser iht. gjennomgang av momenter i
Helsedirektoratets sjekkliste for helsekonsekvensutredning.
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Sikring av jordressurser
(jordvern)

Samfunnsliv

Risiko og sårbarhet
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Middels til store negative konsekvenser. Negativ konsekvens reduseres
ved å drive masseuttaket i etapper og å fylle opp og istandsette arealet
til dyrka jord etter uttaket. Dette vil på lang sikt kunne øke areal med
dyrka jord. All matjord skal tas av før inngrep og gjenbrukes til
istandsetting etter inngrep og å etablere ny dyrka jord innenfor
planområdet, eller til å forbedre eksisterende dyrka jord, til å etablere
ny dyrka jord eller grøntanlegg, utenfor planområdet.
Ca. 48 daa dyrka jord på Olaplassen tas «midlertidig» ut av drift. Jorda
benyttes til grasproduksjon, og deler av arealet kan drives samtidig
med at grusuttaket pågår.
Ny atkomstveg omdisponerer 7 daa dyrka jord som ligger ned mot fv.
630.
Oppfylling av masseuttaket og istandsetting til dyrka jord etter endt
uttak, vil på lang sikt gi ca. 130 - 140 daa dyrka jord. Ca. 10 daa dyrka
jord ved fv. 630 inngår i midlertidig rigg- og anleggsområde som skal
istandsettes etter at anlegget er ferdig.
Planen medfører omdisponering av ca. 127 daa barskog med høg
bonitet, 240 daa skog med middels bonitet, 166 daa barskog med låg
bonitet.
Planen vurderes samlet sett å gi positive virkninger for samfunnsliv
gjennom å dekke samfunnets behov for byggeråstoff, legge til rette for
økt sysselsetting i bygge- og anleggsnæringen, økte skatteinntekter.
Kortere transportavstander gir reduserte transportkostnader og lavere
CO2-utslipp.
ROS-analysen har ikke avdekket risiko- og sårbarhetsforhold som tilsier
at arealet ikke er egnet til utbyggingsformålene. Totalt sett vurderes det
at tiltakene i planen i liten grad vil påvirke omgivelsene på en måte som
kan øke risiko for ulykker eller naturfarer.
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Reguleringsplan for Furukollen og Olaplassen
Reguleringsbestemmelser
Detaljregulering
PlanID 1648 2016013
Saksnummer

1.

Planens hensikt

2.

Fellesbestemmelser for hele planområdet

2.1

Aktsomhet for kulturminner

2.2

Matjord

2.3

Støy

Hensikten med planen er å legge til rette for utvikling av steinbrudd og masseuttak med
tilhørende virksomhet, bebyggelse og anlegg og ny atkomstveg. Planen skal også ivareta den
eksisterende skytebanen i Furukollen og den eksisterende atkomstvegen til Furukollen.

Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner som
tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller
deres sikringssoner på fem meter. Det er viktig at også de som utfører arbeidet i marken gjøres
kjent med denne bestemmelsen. Melding om funn skal straks sendes Sør-Trøndelag
fylkeskommune jf. lov om kulturminner § 8, annet ledd.

Matjord skal tas av før inngrep og gjenbrukes til istandsetting etter inngrep og å etablere ny
dyrka jord eller revegetering etter terrenginngrep innenfor planområdet, eller til å forbedre
eksisterende dyrka jord, til å etablere ny dyrka jord eller grøntanlegg, utenfor planområdet.
Under mellomlagring skal matjord ikke blandes med andre masser, ikke komprimeres eller
kjøres på.

Støy fra bygge- og anleggsarbeid skal følge anbefalinger i T-1442:2016 kapittel 4 og støygrenser i
nevnte kapittel gjøres gjeldende og skal ligge til grunn for gjennomføring av bygge- og
anleggsarbeider.
For støy fra arbeid med massedeponering innenfor BRU1 skal grenseverdiene i
Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016)
legges til grunn for tiltak.
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2.4

Støv

2.5

Overvåking av avrenning til vassdrag

3.

Bestemmelser til arealformål

3.1

Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)

3.1.1

Masseuttak og steinbrudd BRU1-3

Utslipp av steinstøv/støv/partikler fra totalaktiviteter fra virksomheten skal ikke medføre at
mengde nedfallsstøv overstiger 5 g/m² i løpet av 30 dager. Dette gjelder mineralsk andel målt
ved nærmeste nabo, eller annen nabo som eventuelt blir mer utsatt, jf. forurensningsforskriften
§ 30-9.

Dersom det er grunn til å tro at deponier eller anleggsområder kan medføre forringelse av
vassdrag må avrenning fra området overvåkes før, under og etter driftsfasen.

Alt vegetasjonsdekke skal tas av i etapper før uttak av løsmasser eller stein kan igangsettes.
Vegetasjonsmassene skal mellomlagres på egnede områder og skal ikke blandes med andre
masser.
Der hvor driftsplanen sier at det skal skje opprydding, istandsetting, tilbakeføring av
avdekningsmasser og ev. tilsåing, skal dette gjennomføres uten unødvendig opphold i tid.
Uttaksområder skal sikres og skiltes under driftsfase og etter avsluttet uttak for å hindre uønsket
ferdsel av mennesker og dyr.
Ved støvflukt skal det gjennomføres støvdempende tiltak.
Drift tillates hverdager, hele døgnet. Impulspreget aktivitet tillates ikke på natt (tidsrommet kl.
23-07). Arbeid på natt skal foregå under øverste kant på masseuttaket/steinbruddet.
Nødleveranser av strømaterialer og steinmasser i forbindelse med akutte situasjoner som flom,
vegbrudd og lignende tillates til alle tider.
3.1.2

Masseuttak BRU1

Området BRU1 skal benyttes til uttak av løsmasser, virksomhet for videreforedling av produkter
som har de uttatte masser som hovedråstoff og til lagringsplass for rene masser, midlertidige
anlegg og lagerbygninger tilknyttet formålet.
Uttak av masser skal starte fra nord i området.
Masser tillates tatt ut ned til kote + 75 moh.
Etter endt uttak tillates oppfylling med/deponering av rene masser. Det skal kun deponeres
masser som tilfredsstiller tilstandsklasse 1 (normverdiene) angitt i Klif-veileder TA-2553/2009
Tilstandsklasser for forurenset grunn. Området tillates fylt opp til kote +175 moh. Arealet skal
istandsettes til dyrka jord senest 2 år etter endt virksomhet. Samtidig går området tilbake til
LNFR-område.
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3.1.3

Masseuttak og steinbrudd, BRU2

Området BRU 2 skal benyttes til lagringsplass for rene masser, bebyggelse og anlegg som er
nødvendig for virksomheten i masseuttaket og steinbruddet, administrasjonsbygg,
arbeidsbrakker og tilsvarende.
Bygninger og anlegg tillates med inntil 8 meter gesimshøyde og 9 meter mønehøyde. Maksimal
tillatt BYA er 500 m2.
Bygninger og andre midlertidige og transportable konstruksjoner skal fjernes samtidig med at
driften av bruddet opphører. Området skal være ferdig ryddet og istandsatt i tråd med
driftsplan senest 2 år etter endt virksomhet. Samtidig går området tilbake til LNFR-område.
3.1.4

Steinbrudd BRU3

Området BRU3 skal benyttes til steinbrudd og pukkverksvirksomhet, midlertidige anlegg og
lagerbygninger tilknyttet formålet.
Sprengninger skal bare skje i tidsrommet mandag til fredag kl. 0700-1600. Naboer skal være
varslet om når sprengninger skal finne sted.
Laveste uttakskote er +195 moh.
Virksomhet som genererer transport på Furukollvegen tillates maksimalt 2 år etter at
driftskonsesjon er gitt.
Nordre løp av Engenbekken skal ledes i erosjonssikker grøft langs SV2 til søndre løp av
Enganbekken, før det kan startes drift i steinbruddområdet som berører nordre løp av
Enganbekken.
Pallene i bruddet skal ryddes, istandsettes og revegeteres med bruk av stedegne masser
fortløpende ift. uttak og iht. godkjent driftsplan. Tiltakshaver plikter å istandsette og revegetere
hele området etter ferdig uttak som beskrevet i driftsplanen. Bygninger og andre midlertidige og
transportable konstruksjoner skal fjernes samtidig med at driften av bruddet opphører.
Området skal være ferdig ryddet og istandsatt i tråd med driftsplan senest 2 år etter endt
virksomhet. Samtidig går området tilbake til LNFR-område.
3.1.5

Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg – massedeponi

Området BAB1 skal benyttes til mellomlagring eller deponering av stedegne avdekningsmasser
og ev. skrotmasser fra steinbruddområdet.
Det tillates ikke deponering høyere enn kote + 265 (deponiområdets vestlige grense).
Området skal istandsettes og revegeteres med bruk av stedegne masser innen 2 år etter at
deponering er avsluttet.
3.1.6

Skytebane

Området BSK skal benyttes til skytebaner, bygninger, anlegg og innretninger som er nødvendig
for områdets drift og bruk som skytebane slik som klubbhus/skytterhus, standplasser, lager,
skivearrangement, skivevoller, støyvoller, skivestativer, sikkerhetsanlegg, støydempingstiltak,
atkomst-/anleggsveger, parkeringsplasser, VA-anlegg, drenering, grøfter mv.
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Maksimalt bebygd areal er 1000 m2. Maksimal gesimshøyde er 8 meter og maksimal mønehøyde
er 9 meter, over gjennomsnittlig planert terreng.
Klubbhus og standplasser skal tilfredsstille krav til universell utforming. Sekundærrom som ikke
skal være allment tilgjengelig er unntatt fra kravet.
VA-anlegg tillates plassert innenfor området. Det tillates boring etter grunnvann for
vannforsyning til anlegget. Avløp kan skje med tett tank, eller annen løsning som godkjennes av
kommunen.
Det tillates skyting mandag - fredag kl. 09-22 og lørdag kl. 09-17. I tillegg tillates inntil 10
stevnehelger pr. år, der det kan skytes ut over skytetidene, inkludert på søndager. Nattskyting
(kl. 22-07) tillates likevel ikke.

4.

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)

4.1

Veg SV1 og annen veggrunn SVG1

SV1 er kjøreveg med avkjørsel fra fv. 630.
Avkjørsel/kryss til fv. 630 skal anlegges iht. Statens vegvesen håndbok N100.
For å redusere støvflukt skal legges fast dekke på vegen. Dersom forhold på adkomstveien
medfører at kjøretøy blir tilsmusset, må kjøretøy vaskes før de kjører ut på det offentlige
vegnettet.
Arealer regulert til annen veggrunn kan benyttes til fyllinger, skjæringer, grøfter, annet
sideareal, murer, stabiliserende tiltak og ev. andre installasjoner som naturlig hører veganlegget
til.
Sidearealer skal istandsettes senest i løpet av første sommerhalvår etter at nye vegstrekninger
er bygd.
Rekkverk, voller mv. skal etableres iht. Statens vegvesen håndbok N100 Rekkverk og vegens
sideterreng.
Det skal samtidig med anlegging av vegen, der sideterrenget ligger mer enn 0,5 meter under
vegbanen, etableres grøfter for å hindre vann i vegoppbyggingen og sikre mot erosjon. Grøfter
skal være minimum 0,6 meter dype og skal være sikret mot sannsynlig erosjonsfare.
I skråningen øst for BRU1, der vegen etableres på fylling, skal fyllingen bygges opp av godt
drenerende masser. Det skal etableres med et filterlag under vegfyllingen for å hindre erosjon
av stedlige masser.
Ved bruk av sprengstein tillates skråninger etablert med maksimal helning 1:1,5. Ved bruk av
løsmasser tillates maksimal helning 1:2.
Det skal ikke etableres skjæringer i skråningen vest for BRU1 med brattere helning enn dagens,
og som kan redusere skråningens stabilitet.
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4.2

Veg SV2 og annen veggrunn SVG2

SV2 er eksisterende veg fra Engan til Furukollen.
Nordre løp av Enganbekken tillates ledet i veggrøft innenfor SVG2.

5

Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (§ 12-5 nr. 5)

5.1

Landbruks, natur og friluftsformål samt reindrift

Innenfor L1 og L2 tillates ikke bygninger eller terrenginngrep som påvirker stabiliteten i
terrenget. Vegetasjon og rotsystemer i skråningen øst for BRU1 skal så langt som mulig bevares
for å hindre utrasing.
Områdene L3-L5 er bufferområder til steinbruddet. Vegetasjonen og terrenget i skal bevares.

6.

Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6, 12-7 og 11-8)

6.1

Sikringssone frisikt (§ 11-8 a) (sone H140)

Innenfor frisiktsone sikringssone frisikt (H140) skal det 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. Enkeltstående lysmaster, skiltstolper og lignende anses ikke som
sikthindrende.
6.2

Faresone skytebane (§ 11-8 a) (sone H_360)

Bruk av skytebaneanlegget skal skje etter de bestemmelser som er fastsatt i sikkerhetsinstruks
for hver bane godkjent av politiet.
6.3
Hensynssone bevaring av naturmiljø (sone H_560)
Tiltak som reduserer vannkvaliteten og naturmangfoldet tillates ikke. Tiltak som styrker
naturmiljøet og fremmer opplevelsesverdier for naturen tillates etter søknad.
6.4

Båndlagte områder etter lov om kulturminner (H730) (§11-8 d)

Kulturminnene innenfor områdene H730_1-2, id. 178757 og 178751 (kullgrop) er automatisk
fredet etter kulturminneloven § 4. Det samme gjelder for en sikringssone i et 5 meter bredt
belte fra kulturminnets ytterkant jf. kulturminnelovens § 6. Landbruksdrift kan fortsette på
samme måte som tidligere. Uten tillatelse fra kulturminnemyndigheten (fylkeskommunen) må
det ikke foretas pløying og annet jordarbeide dypere enn tidligere (kulturminneloven § 3). Det
skal ikke skje noen form for inngrep, tildekking eller tiltak. Eventuelle nødvendige, mindre tiltak
innen områdene må gjøres rede for særskilt og må godkjennes av kulturvernmyndighetene.

7.

Bestemmelser til bestemmelsesområder

7.1

Bestemmelser til bestemmelsesområde #1-3

Innenfor bestemmelsesområdene #1, #2 og #3 skal kulturminner være frigitt av ansvarlig
myndighet før tiltak kan tillates/igangsettes.
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7.2

Bestemmelser til bestemmelsesområde #4

Innenfor bestemmelsesområde #4 tillates etablert sedimenterings- og infiltrasjonsbasseng for
kontrollerte utslipp av vann til Gaula.
7.3

Bestemmelser til bestemmelsesområde #5-6

Innenfor bestemmelsesområde #5 skal det anlegges en voll med 2-5 meter høyde over dagens
terreng, før drift som innebærer bearbeiding av masser innenfor BRU1, kan starte.
Innenfor bestemmelsesområde #6 skal det anlegges en voll med 2-5 meter høyde over planert
terreng, før drift som innebærer bearbeiding av masser innenfor BRU2, kan starte.
Voller skal anlegges med maksimal helning 1:2. Vollene skal revegeteres med stedegen
vegetasjon.
7.4

Bestemmelser til bestemmelsesområde #7 – anlegg og riggområde

Området #7 tillates benyttet til virksomhet som er nødvendig for anlegging av ny atkomstveg
SV1, herunder midlertidige bygninger (brakker), anlegg, lagring mm. Området skal istandsette og
revegeteres senest i løpet av første sommerhalvår etter at ny atkomstveg til Olaplassen er bygd.

8.

Rekkefølgebestemmelser

8.1

Krav om fast dekke på SV1

Det skal anlegges fast dekke på veg SV1 før det startes drift som omfatter transport av ferdige
produkter fra masseuttaket i BRU1 eller steinbruddet i BRU3.
8.2
Vannprøver av drikkevann
Før oppstart av masseuttak skal det tas prøver av drikkevann fra fjellbrønn på Kvasshyllan gård.
8.3
Anlegging av voller
Voll innenfor bestemmelsesområde #5 skal opparbeides før drift som innebærer bearbeiding av
masser innenfor BRU1, kan starte.
Voll innenfor bestemmelsesområde #6 skal anlegges før drift som innebærer bearbeiding av
masser innenfor BRU2, kan starte.
8.4

Avtaking av matjord

Matjord skal tas av før inngrep.
8.5

Frigivelse av kulturminner

Kulturminner innenfor bestemmelsesområdene #1-3 i BRU1 og SV1 skal være frigitt før det kan
gis tillatelse til inngrep.
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1

INNLEDNING

1.1

Bakgrunn
Plan- og bygningslovens § 4-3 krever risiko- og sårbarhets analyse (ROS-analyse) for alle planer for
utbygging. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er
egnet til utbyggingsformål, og evt. endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.
Ytterligere redegjørelse for planforslaget og overordnete planer framgår av planbeskrivelsen og
konsekvensutredning.
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Figur 1-1: Plankart.
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1.2

Metode
Hensikten med en ROS-analyse er å kartlegge, analysere og vurdere risiko og sårbarhet i forbindelse
med tiltaket. Analysen har som mål å sikre at forhold som kan medføre alvorlige konsekvenser skade
på mennesker, miljø, økonomiske verdier eller samfunnsfunksjoner klargjøres i plansaken, slik at
omfang og skader av uønskede hendelser reduseres. ROS-analysen identifiserer hvordan prosjektet
eventuelt bør endres for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå, og danner grunnlag for de valgte
løsningene og avbøtende tiltakene som inngår i reguleringsplanen.
Vi forutsetter at planlegging og prosjektering av tiltaket gjøres i henhold til gjeldende lover og
forskrifter, også utover plan- og bygningslovgivningen. Sårbarhetstema som er utredet i
konsekvensutredningen, er ikke vurdert på nytt i ROS-analysen.
Vurdering av sannsynligheten for at en uønsket hendelse skal inntreffe bygger på kjennskap til lokale
forhold, erfaringer, statistikk og annen relevant informasjon. I denne ROS-analysen er det benyttet
klassifisering som vist i DSBs veileder.
Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser er klassifisert i:
Begrep
Lite sannsynlig
Mindre sannsynlig
Sannsynlig
Meget sannsynlig

Frekvens
Hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner eller forhold, men det
er en teoretisk sjanse, sjeldnere enn hvert 50. år
Hendelsen kan skje, mellom én gang hvert 10. år og én gang hvert 50. år
Hendelsen kan skje av og til, mulig periodisk hendelse, mellom én gang
hvert år og én gang hvert 10. år
Hendelsen kan skje regelmessig, forholdet er kontinuerlig tilstede, mer
enn én gang hvert år

Vekt
1
2
3
4

Tabell 1-1 Beskrivelse av sannsynlighet for at en uønsket hendelse skal inntreffe

Vurdering av uønskede hendelsers alvorlighetsgrad (konsekvens) er klassifisert som:
Begrep

Vekt

Ufarlig

1

Ingen personskader eller miljøskader. Systemer settes midlertidig ut av drift.
Ingen direkte skader, kun mindre forsinkelser, ikke behov for
reservesystemer.

Mindre alvorlig

2

Få eller små personskader. Mindre miljøskader. Systemer settes midlertidig
ut av drift. Kan føre til skader dersom det ikke finnes reservesystemer/
alternativer.

Alvorlig

3

Få, men alvorlige personskader. Omfattende miljøskader. Driftsstans i flere
døgn, f. eks. ledningsbrudd i grunn og luft.

4

Døde personer eller mange alvorlig skadde. Alvorlige og langvarige
miljøskader. System settes ut av drift for lengre tid. Andre avhengige
systemer rammes midlertidig. Kombinasjon av flere viktige funksjoner ute av
drift.

Svært alvorlig

Konsekvens

Tabell 1-2 Beskrivelse av forventet konsekvens/skadeomfang av en hendelse

Sannsynlighet og konsekvens av ulike hendelser gir til sammen et uttrykk for risikoen som en
hendelse representerer. Vurderingene av sannsynlighet og konsekvens er sammenstilt i en
risikomatrise, hvor farge angir risiko av uønsket hendelse. Hendelser som kommer opp i øvre høyre
del i risikomatrisen (rødt område) har store konsekvenser og stor sannsynlighet, mens hendelser i
nedre venstre del (grønt område) er mindre farlige og lite sannsynlige.
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Konsekvens
Sannsynlighet
Meget sannsynlig
Sannsynlig
Mindre sannsynlig
Lite sannsynlig

Ufarlig

Mindre alvorlig

Alvorlig

Svært alvorlig

4
3
2
1

8
6
4
2

12
9
6
3

16
12
8
4

Tabell 1-3 Tabell som viser samlet risikovurdering

Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig
Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte
Hendelser i grønne felt: akseptabel risiko/tiltak ikke nødvendig
Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller ikke er mulig,
vurderes tiltak som begrenser konsekvensene
Risikomatrisen beskriver risikoen etter at mottiltaket er vurdert.
•
•
•
•

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til meget sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige
virkninger, krever tiltak. Forslag til tiltak er nevnt i høyre kolonne i tabell i kap. 2.
Analysen er basert på kjent kunnskap ut befaringer fra offentlige databaser, samt planbeskrivelse
med konsekvensutredning.

1.3

Forutsetninger for ROS-analysen
ROS-analysen legger vekt på temaer som representerer en spesiell risiko i forbindelse med
planforslaget. Fokus skal rettes mot det som er spesielt ved at virksomheten lokaliseres som
foreslått, og ikke generelle trekk ved virksomheten som er uavhengig av lokalisering. Hendelser som
vurderes i analysen er forhold som kan oppstå plutselig og uforutsett, og ha store konsekvenser for
mennesker, miljø og samfunn.
Det forutsettes at planlegging og prosjektering av tiltaket gjøres i henhold til gjeldende lover og
forskrifter, også utover plan- og bygningslovgivningen. ROS-analysen vurderer derfor ikke temaer
som er sikret gjennom annet regelverk med krav til utredning, eller inngår i planbeskrivelsen.
Eksempler på dette er radon og brannsikkerhet i bygg, som forutsettes ivaretatt iht. byggteknisk
forskrift (TEK 17). Sårbare naturområder omtales heller ikke, da dette er et utredningskrav i
planbeskrivelsen, jf. naturmangfoldloven. Fornminner (automatisk fredete kulturminner) ivaretas
gjennom kulturminneloven, og må belyses i planbeskrivelsen. Forurenset grunn ivaretas gjennom
forurensningsforskriften, og inngår derfor heller ikke i ROS-analysen. Luftforurensning og støyforhold
anses heller ikke som et risikofylt tema, og forutsettes belyst i planbeskrivelsen. Disse temaene
omtales derfor ikke i ROS-analysen.
Driftsplan for masseuttaket og steinbruddet iht. mineralloven skal ivareta sikker drift og krav til
sikring. Disse forholdene omtales derfor ikke i ROS-analysen.
Sikkerhet ved bruk av skytebaneanlegget er forutsatt ivaretatt av sikkerhetsinstruks med
bestemmelser for bruk av hver bane. Sikkerhetsinstruksen skal være godkjent av politiet.

2

Risikoforhold

2.1

Uønskede hendelser, virkninger og tiltak
Tabellen under viser mulige uønskede hendelser, vurdering av sannsynlighet (S), konsekvens (K),
risiko (R) med kommentar og beskrivelse av ev. tiltak. Grønt er utenfor risiko-området, gult krever
vurdering av tiltak og rødt krever tiltak iverksatt.

418363-PLAN-PBL-017-rev.00

Privat planforslag 27.09.2017

290

Side 8 av 24

multiconsult.no
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Hendelse/situasjon

Aktuelt
ja/nei

Sannsynlighet

Konsekvens

Risiko

Kommentar/tiltak

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

Hendelse/situasjon

1. Områdestabilitet/
fare for utglidning
2. Steinsprang
3. Snøskred og isras
4. Snødrift
5. Jord- og flomskred
6. Sekundærvirkning av
skred (f. eks.
oppdemming eller
flodbølge)

7. Flom i elv, bekk og på
overflate
8. Tidevannsflom/
Stormflo/
havnivåstigning
9. Bølgeoppskylling
10. Skog-/lyngbrann

Aktuelt
ja/nei

Sannsynlighet

Konsekvens

Risiko

Ja

1

3

3

Ja
Ja
Ja
Ja

1
1
1
1

3
2
2
2

3
2
2
2

Ja

1

3

3

Ja

1

2

2

Jf. pkt. 2.2.2
Jf. pkt. 2.2.3
Jf. kap. 2.2.4
Jf. pkt. 2.3.5
Et stort løsmasseskred ut i Gaula vil
kunne gi oppdemming. Sannsynligheten
for at det skal skje vurderer å være
liten. Omfanget av et ras vil
sannsynligvis være begrenset da
nedbørsfeltet er begrenset og
stabiliteten i massene er vurdert å være
god. Konsekvens vil likevel kunne være
alvorlig.
Jf. pkt. 2.2.6

Nei
Nei

Ja

1

2

2

Ja

1

2

2

Ja

3

1

3

Ja

1

2

2

11. Vind

12. Nedbør

13. Grunnvann
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Det er skog i området der steinbruddet
skal utvides og planområdet grenser
inntil skog i bratt terreng. Skogbunnen
er delvis fuktig. Området ligger også i et
klimaområde som vurderes som lite
sårbart for skogbrann.
Området vurderes ikke å være særlig
vindutsatt. Planen omfatter ikke
konstruksjoner som vurderes å være
spesielt sårbare for vind.
Det er sannsynlig at det kan komme
kraftig regn ved tordenvær Massene på
Kvasshyllan er godt drenerende.
Hendelse vil kunne medføre mindre
miljøskader som følge av erosjon og
vurderes å være ufarlig. Grøfter og
stikkrenner langs veg ut fra steinbrudd
og ned langs ny atkomstveg må
dimensjoneres for å håndtere
overflatevann ved kraftige regnskurer.
Planområdet ligger innenfor
grunnvannsforekomsten Gauldalen. Det
er store dybder til generell
grunnvannsstand i området og det
Side 9 av 24
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Hendelse/situasjon

Aktuelt
ja/nei

Sannsynlighet

Konsekvens

Risiko

Kommentar/tiltak

vurderes at det er lite sannsynlig at
steinbrudd og grusuttak vil gi betydelig
endringer i grunnvannsstanden, utover
ev. hengende grunnvannsspeil som
fører til at vann renner inn i
masseuttaksområdet. Dersom det
påtreffes vannførende lag (hengende
grunnvann) bør vannet i første omgang
forsøkes infiltrert i stedlige permeable
masser. I tilfelle det oppstår
uhåndterbare mengder vann, må mer
detaljerte tiltak vurderes og
gjennomføres.
Menneskeskapte forhold
Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:

14. Veg, bru, tunnel,
knutepunkt, viktige
kommunikasjonsårer
15. Havn, kaianlegg,
skipsfart
16. Sykehus,
omsorgsinstitusjon,
skole/ barnehage
andre viktige
offentlige
bygg/anlegg
17. Kraftforsyning
18. Vannforsyning

Nei
Nei

Nei

Nei

Ja
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Boliger på Kvasshyllan har
vannforsyning fra fjellbrønn. Det
vurderes å være lite sannsynlig at
masseuttaket og steinbruddet vil
forringe vannkvaliteten i fjellbrønnen
eller påvirke grunnvannstanden slik at
brønnen blir tørr.
Virksomheten vil benytte drivstoff og
olje i relativt små mengder, samt
eksplosiver. Eksplosiver oppbevares
ikke innenfor planområdet. Disse kan
medføre forurensning dersom det skjer
en uønsket hendelse i form av utslipp
eller brann. Sannsynligheten vurderes
som liten. En hendelse som fører til
akutt forurensning kan gi konsekvenser
for liv og helse dersom det går ned til
grunnvannstrømmen til fjellbrønnen på
Kvasshyllan. Man vil imidlertid trolig ha
tid til å varsle brukerne av brønnen.
Unntaket er dersom en lekkasje ikke er
oppdaget på anlegget. Det vurderes om
lite sannsynlig at en slik situasjon vil bli
Side 10 av 24
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Hendelse/situasjon

19. Forsvarsområde

Aktuelt
ja/nei

Sannsynlighet

Konsekvens

Risiko

Kommentar/tiltak

så omfattende at den gir konsekvenser
for liv og helse. Konsekvensene
vurderes som små.
Langs lia vest for området for grusuttak
og ny atkomstveg er det en
reservebrønn for boligene på
Kvasshyllan. Vann fra denne kommer
fra oppkomme fra lia. Dette ligger
høyere enn atkomstveg og grusuttak og
det vurderes som lite sannsynlig at
tiltak vil forringe vannkvaliteten. Risiko
vurderes ikke å kreve avbøtende tiltak i
reguleringsplanen.

Nei

Forurensningskilder. Berøres planområdet av eller kan tiltak i planen medføre risiko for:

20. Risikofylt virksomhet
(f.eks. kjemikalier/
eksplosiver,
olje/gass,
radioaktivitet,
storulykkevirksomhe
ter)
Nei

2

3

6

Ja

2

2

4

21. Fare for akutt
forurensing på land
eller i sjø, oljeutslipp
etc.
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Det brukes eksplosiver ved sprenging i
steinbruddet. Dette transporteres inn
kun når det skal brukes. Det er lite
ferdsel i området annet enn de som
arbeider i virksomheten.
Konsekvensene ved en brann eller
eksplosjon for liv og helse kan være opp
til store. Miljøskader vil kun være lokale
i steinbruddet og konsekvensene
vurderes som små. Det er lite
bebyggelse ved steinbruddet og en
brann/eksplosjon i bruddet vil kunne gi
skader på maskiner. Sannsynligheten
for at en hendelse skal skje vurderes å
være mindre. Det forutsettes at
eksplosiver transporteres og brukes
forskriftsmessig ift. HMS og interne
rutiner. Risiko vurderes ikke å kreve
avbøtende tiltak.
Det skal deponeres og mellomlagres
rene masser innenfor planområdet.
Dette er avdekkingsmasser som
mellomlagres og tilførte masser ved
igjenfylling etter endt grusuttak.
Virksomheten benytter drivstoff og olje
i relativt små mengder, samt
eksplosiver. Eksplosiver oppbevares
ikke innenfor planområdet. Disse kan
medføre akutt forurensning dersom det
skjer en uønsket hendelse i form av
utslipp eller brann. Sannsynligheten
vurderes som liten. Risikoen for at
overvann fra planområdet skal drenere
direkte til Gaula anses som liten, som
følge av at det er ca. 80 – 100 m med
Side 11 av 24
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22. Elektromagnetiske
felt

Aktuelt
ja/nei

Sannsynlighet

Konsekvens

Risiko

permeable masser fra adkomstvegen og
til Gaula, og at vegen skal etableres
med oppsamling av overvann til en
åpen grøft for kontrollert avrenning og
infiltrering.
Det forutsettes at olje og drivstoff mv.
oppbevares og håndteres
forskriftsmessig. Risiko vurderes ikke å
kreve avbøtende tiltak i
reguleringsplanen.
Nei.

Transport og trafikksikkerhet. Er det risiko for:

23. Ulykke med farlig
gods

Ja

24. Vær/føreforhold
begrenser
tilgjengelighet til
området
25. Ulykke i
avkjørselspunkt

2

3

6

Det transporteres eksplosiver inn til
steinbruddet. Det er lite ferdsel i
området annet enn de som arbeider i
virksomheten. Atkomstvegen vurderes
å ha kurvatur, stigningsforhold og
bredde som gjør at sannsynligheten for
at det skal skje en ulykke ved transport
inn til anlegget vurderes å være liten.
Konsekvensene ved en brann eller
eksplosjon for liv og helse kan bli til
store. Miljøskader vil kun være lokale
og konsekvensene vurderes som små.
Det er lite bebyggelse ved
atkomstvegen og en brann/eksplosjon i
bruddet vil kunne gi skader på
maskiner. Sannsynligheten for at en
hendelse skal skje vurderes å være
liten. Det forutsettes at eksplosiver
transporteres forskriftsmessig. Risiko
vurderes ikke å kreve avbøtende tiltak.

2

Avkjørsel er kun for tiltakene og
utformes iht. Statens vegvesen sine
krav. Avkjørselen ligger på en oversiktlig
strekning. Det er ikke registrert
trafikkulykker på strekningen.
Sannsynlighet vurderes å være liten.
Konsekvens ved slike ulykker vil
sannsynligvis være materielle skader og
ev. mindre personskader, mindre
alvorlig. Tiltak for å redusere risikoen
for trafikkulykker ved ny avkjørsel er å
sikre god sikt. Dette er ivaretatt med
frisiktsoner i plankartet.

Nei

Ja
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Hendelse/situasjon

Aktuelt
ja/nei

Sannsynlighet

Konsekvens

Risiko

26. Ulykke med
gående/syklende

27. Ulykke ved
anleggsgjennomføring

Ja

1

3

3

Ja

1

3

3

Ja

2

2

4

28. Andre ulykkespunkter

Andre forhold

29. Fare for sabotasje/
terrorhandlinger
30. Naturlige
terrengformasjoner
som utgjør fare (stup,
vann etc.)
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Det er liten trafikk med gående og
syklende på fv. 630 ved avkjørselen til
ny atkomstveg. Det er ikke gang/sykkelveg eller fortau på denne
strekningen pga. at svært få skal til E6 til
fots eller sykkel og at det er få boliger
som ligger i den retningen. Det er ikke
registrert ulykker med gående eller
syklende på strekningen. Sannsynlighet
vurderes å være liten. Konsekvens ved
slike ulykker kan være alvorlig
personskade. Tiltak for å redusere
risikoen for ulykker ved ny avkjørsel er å
sikre god sikt. Dette er ivaretatt med
frisiktsoner i plankartet. Iht. kriterier i
Statens vegvesen håndbok N100
vurderes det ikke å være nødvendig
med gang-/sykkelveg eller fortau.
Det vil være risiko for ulykker i avkjørsel
fra fv. 630 ved anlegging av ny
atkomstveg, jf. pkt. 25 og 26. Det vil bli
sikret og skiltet ved anleggsvirksomhet.
Deler av ny atkomstveg er planlagt med
stigning 1:10. Det kan være risiko for
ulykker på glatt føre. Det vil være
nødvendig med godt vedlikehold og
strøing i vinterhalvåret.
Vegen er også planlagt med relativt høy
og bratt skråning ned på en side, både i
nedre del mot fv. 630 og gjennom
masseuttaket. Sikkerhet mot
utforkjøring skal ivaretas med rekkverk
iht. Statens vegvesen håndbok N101
Rekkverk og vegens sideområder.
Vegen har god kurvatur. Bredde på 7
meter vurderes å være god slik at
lastebiler kan møtes. Atkomstvegen vil
være stengt for allmenn ferdsel inn til
masseuttaket og steinbruddet.
Trafikksikkerheten vurderes å være
godt ivaretatt. Risiko vurderes ikke å
kreve øvrige avbøtende tiltak.

Nei

Ja

1

3

3
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Det er bratte fjellvegger innenfor
planområdet som vil medføre
personskade dersom noen faller ned.
Det er lite ferdsel i disse områdene i
dag. Planen medfører ikke økt ferdsel i
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Hendelse/situasjon

Aktuelt
ja/nei

31. Gruver, åpne sjakter,
etc.
32. Dambrudd
33. Spesielle forhold ved
utbygging/
gjennomføring
34. Andre forhold

Sannsynlighet

Konsekvens

Risiko

Kommentar/tiltak

de bratte områdene. Sannsynligheten
vurderes som liten. Konsekvensen kan
være alvorlig dersom noen faller ned.
Nei
Nei
Nei
Nei

Foreslåtte arealformål/virksomhet:
Vil foreslått virksomhet ha tilstrekkelig sikkerhet i forhold til:

35. Brannvannforsyning

Det kan oppstå brann i pukkverk eller
arbeidsbrakker. I flg. Gauldal brann og
redning vil tilgang til brannvann løses
med tankbil. Ny atkomstveg vil gi god
atkomst for tankbiler.
Det vil være strømforsyning til brakker
for personale og vekt. Bortfall av strøm
kan skje, men vil ikke forårsake skader
for miljø og samfunn.
Området ligger sentralt på Støren, ny
atkomstveg vil gi god atkomst for
utrykningskjøretøy og det vil være kort
utrykningstid for nødetater.

Ja
36. Bortfall av strøm
Ja
37. Utrykningstid politi,
ambulanse og brann

Ja

Tabell 2-1 Tabell som viser mulige uønskede hendelser.
Oppsummerende tabell over mulige uønskede hendelser

Konsekvens
Sannsynlighet
Meget sannsynlig
Sannsynlig
Mindre sannsynlig
Lite sannsynlig

Ufarlig

Mindre alvorlig

Alvorlig

21,28
3,4,5,7,10,11,13,
18,25

20,23
1,2,6,7,12,26,
27,30

Svært alvorlig

Tabell 2-2 Oppsummerende tabell over mulige uønskede hendelser.
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2.2
2.2.1

Vurdering av naturfarer
Sikkerhetsklasse
I planområdet er det aktuelt å oppføre arbeidsbrakker for ca. 10 personer i området bak Kvasshyllan
gård. Sikkerhet for dette området vurderes etter bestemmelser i plan- og bygningsloven og TEK17.
Sikkerhetsklasse som området skal vurderes etter settes til sikkerhetsklasse 1, jf. Temaveiledning
Utbygging i fareområder fra Statens bygningstekniske etat (Melding H0-1/2008). Dette betyr at
største nominelle årlige sannsynlighet for skred med intensitet som kan medføre fare for liv og/eller
større materielle skader (TEK17) skal være mindre enn 1/100.
For området som reguleres til steinbrudd forutsettes at sikkerhet mot skred og steinsprang iht.
forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved bergarbeid, ivaretas som en del av den daglige
driften.
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.
Sikkerhetsklasse

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 2-3: Eksempler på byggverk i ulike sikkerhetsklasser.

2.2.2

Områdestabilitet/fare for utglidning
Planområdet har ingen kjente geotekniske problemstillinger fra tidligere. Det er ingen kjente
kvikkleireforekomster i planområdet. Ca. 700 meter nord for planområdet, på andre siden av Gaula,
ligger kvikkleiresonen «Rostaden». Denne har ingen direkte innvirkning på planområdet.
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Figur 2-4: Kartutsnittet viser marin grense med blått og skred vises med gule og brune punkt. Gule punkt er
flomskred, mens de andre er jord- og leirskred. Planlagt uttaksområde er vist med rød sirkel. Kilde, skrednett.no.

I området mellom Furukollen og Kvasshyllan viser løsmassekart fra NGU områder med tynt
morenedekke og bart fjell.
Grunnundersøkelser på Olaplassen/Kvasshyllan viser at grunnforholdene består av sand, grus og grov
stein. Boringene tyder på at det forekommer faste lag med antatt innhold av grov stein ned til ca. 1520 m dybde. Videre, til ca. 30-40 m dybde, tyder sonderingene på homogene forhold av antatt sand
og grus. Videre i dybden viser sonderingene et fastere, men homogent lag av antatt fast grus/sand.
Det kan forekomme siltlag i dybden. Prøvetakninger fra 1-3 m viser grusig sand. Det er foretatt en
boring ned mot bunnen av skråningen mot Gaula. Denne tyder på sammenlignbare grunnforhold i
skråningen som på platået.
Grunnvannstand er målt til ca. 7 meter dybde under terreng i bunn av skråningen, dvs. til kote ca.
+65. Målingen er utført innenfor veg og jernbane fra ca. kote +72. Gaula er på ca. kote +60. På
platået på kote +172, er det satt ned en måler til 27 meter. Under forrige måling 18.12.15 var
måleren tørr. Det er forventet at grunnvannstand kan variere mellom årstidene.
Kvartærgeologiske kart og utførte grunnundersøkelser gir ingen indikasjon på at det kan forekomme
kvikkleire/sprøbruddsmaterialet i planområdet. Områdestabiliteten vurderes som god.
Skråningen fra Olaplassen ned mot Gaula har en beregningsmessig sikkerhet på over 1,25 med bruk
av erfaringsparametere for sand og grus. Lokale variasjoner kan ha betydning for lokalstabiliteten.
Overflatestabiliteten er i dagens situasjon ivaretatt av vegetasjon og røtter. V-dalen tyder på at det
har forekommet utvasking/utrasing av materiale via vanntransport.
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Det har forekommet flere små utrasinger mot jernbanen i området, spesielt ovenfor Håggåbrua. Det
foreligger lite informasjon om disse hendelsene, men det kan antas å være naturlige hendelser, og at
de har inntruffet i perioder med store nedbørsmengder og / eller snøsmelting.
Stabiliteten av eksisterende skråning i dagens situasjon er tilfredsstillende. Så lenge tiltaket ikke fører
vann ut i skråningen vil dette vedvare. Sannsynligheten for dette vurderes å være liten.
Grunnvannstand i skråningen vil synke etter hvert som det tas ut masser og således vil stabiliteten
gradvis forbedres. Løsmassene i skråningen består av friksjonsmasser hvor grunne ras/utglidninger
kan forekomme. På grunn av de store høydeforskjellene kan slike glidninger medføre en risiko for
fylkesvegen og jernbanen nedenfor skråningen. Den planlagte aktiviteten vurderes ikke påvirke
denne situasjonen negativt. Det forutsettes at vegetasjon og rotsystemer bevares.
Geotekniske problemstillinger er hovedsakelig relatert til vannhåndtering under drift av
masseuttaket. Etablering av et godt drenssystem som hindrer vann i skråningsoverflatene er viktig
for å unngå utrasinger. Vann føres i grøft langs ny atkomstveg og det avsettes plass til sediment- og
infiltrasjonsbasseng ved fv. 630. Dette reduserer risiko for utrasing. Grunnvannstand i skråningen vil
synke etter hvert som det tas ut masser og således vil stabiliteten gradvis forbedres. Det forutsettes
at vegetasjon og rotsystemer i skråningen mot Gaula bevares.
Ved etablering av adkomstvegen fra fv. 630 opp til V-dalen skal vegen etableres på fylling. Det skal
ikke lages skjæringer i skråningen med brattere helning enn dagens, da dette kan redusere
skråningens stabilitet.
Det er ikke forventet at den planlagte aktiviteten vil påvirke områdestabiliteten negativt.
For å sikre stabilitet av atkomstvegen må vegen bygges opp av godt drenerte masser med
skråningshelning på ca. 1:1,5-1:2,0. Det må være gode drenssystem på innsiden av vegen for å hindre
vann i vegoppbygningen. Det bør være et filterlag (fiberduk under) vegfyllingen for å hindre erosjon
av stedlige masser.
For etablering av atkomst til masseuttaket er det 5 alternative løsninger for bygging som er vurdert i
planprosessen:
1. Ren vegfylling
2. Ren vegskjæring
3. Kombinasjon av overnenvte fylling og skjæring
4. Etablering av vegskjæring med jordnagling
5. Etablering av veg med armert tørrmur
Alternativ 1 medfører at det må
tiltransporteres masser for etablere
fyllingen. Det er en ukomplisert
metode som vil være egnet.
For alternativ 2 skal skjæringen ikke
være brattere enn 1:1,5. På grunn av
stabilitetshensyn og fare for nedrasing
tillates det ikke at det etableres
skjæring med helning brattere enn
dagens skråning. For alternativ 3 vil
det være mulig, til en viss grad, å
oppnå massebalanse, men
alternativet medfører at dagens
418363-PLAN-PBL-017-rev.00
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terreng må slakes ut på oversiden av
ny atkomstveg helt til toppen av
skråningen.
Alternativ 2 og 3 medfører at dagens
vegetasjon og rotsystem fjernes og at
hele skråningen blottlegges.
Beplantning av skråningen vil være et
krav for sikre overflatestabiliteten
over tid. Det må dessuten etableres
gode drenssystem på toppen av og i
skjæringen.

Figur 2-6 Atkomst til Olaplassen: Alternativ 4-5.

Alternativ 4 og 5 krever mindre terrengtiltak enn overnevnte alternativ, men utførelse og metodikk
er mer komplisert og kostbart. Alternativ 4 medfører at det etableres en veiskjæring hvor overflaten
sikres ved at det settes injiserte jordnagler med tettet ca. 1x1 m. Alternativ 5 medfører at bygges en
lagvis oppbygning av stedlige masser som forsterkes med jordarmeringsnett. På dette tidspunkt er
det ikke avklart om disse alternativene lar seg gjennomføre, beregningsmessig og teknisk sett. Det
tas med som alternativer som kan vurderes videre i planprosessen. Alternativ 1 er valgt ut fra
sikkerhet og gjennomføring.
2.2.3

Steinsprang
På bakgrunn av befaring, dronefotografering og kartstudier har ingeniørgeolog vurdert risiko for
steinsprang i området for prosjektert arbeidsbrakke og for adkomstveg, vest i området ved
Kvasshyllan. I følge aktsomhetskart fra NVE ligger deler av dette området innenfor mulig
utløpsområde for steinsprang.
På befaringen ble det her observert løsneområde for steinsprang i en nær vertikal, inntil om lag 40 m
høy bergskrent. I foten av skrenten er det urmasser med enkeltblokker med volum inntil 10 m3, og
øvre tredel ura bar preg av å være aktiv. I foten av ura gikk det en ca. 3 m bred kjerrevei. Se Figur 2-4
og Figur 1-5.

Figur 2-4. Dronefoto tatt mot sør viser bergskrent (løsneområde) og skogbevokst ur. Kjerreveg er indikert med
hvit stiplet linje.
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Figur 1-5. Rødt polygon angir området vurdert med tanke på plassering av arbeidsbrakke. Områder med gul og
oransje farge til venstre for dette, angir henholdsvis observerte urmasser og løsneområde for steinsprang.

På befaringsdagen ble det ikke observert blokker på østsiden av kjerrevegen. Det ble heller ikke
observert spor etter ferskt nedfall i nedre halvdel av ura.
Basert på topografi og befaringsobservasjoner vurderes krav i sikkerhetsklasse S1 å være ivaretatt
ved at arbeidsbrakke plasseres minimum 10 m fra foten av ura. For adkomstveg vil det samme være
ivaretatt dersom den ikke plassers nærmere enn 5 m fra foten av ura.
2.2.4

Snøskred og isras
Det er ikke registrert tidligere skredhendelser i området ifølge www.skrednett.no. Vest i området ved
Kvasshyllan, hvor det skal oppføres arbeidsbrakke og anlegges adkomstveg, er risiko for isras og
snøskred vurdert av ingeniørgeolog. Vurderingen er basert på topografi og befaringsobservasjoner.
Så fremt adkomstveg og arbeidsbrakke oppføres i avstand fra fot av steinur som beskrevet i kap.
2.2.3, vurderes risiko for isras eller snøskred med intensitet som kan medføre fare for liv og/eller
større materielle skade å være mindre enn 1/100. Det vurderes ikke nødvendig å legge restriksjoner
på hogst her.
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2.2.5

Jord- og flomskred
NVE Atlas viser aktsomhetsområde for jord- og flomskred innenfor planområdet.

Figur 2-6: Aktsomhetsområder for jord- og flomskred (NVE Atlas).

For aktsomhetsområdet øst for Olaplassen vises det til vurderinger i kap.2.2.2. Nedbørsfeltet til
aktsomhetsområdet er begrenset og stabiliteten i skråningen er vurdert å være god. Sannsynligheten
for at flomskred skal skje vurderes å være liten. Omfanget av et skred vurderes å ville være
begrenset, og at det i verste fall kan gå ut på fv. 630. Konsekvens vurderes å være alvorlig. Etablering
av veggrøft langs atkomstvegen og uttak av masser på Olaplassen reduserer risiko.
Et flomskred i aktsomhetsområdet i skråningen vest for Kvasshyllan vil kunne få konsekvenser for
aktomstvegen til masseuttaket og steinbruddet. NGUs løsmassekart viser at massene består av
forvitringsmateriale. Nedbørsfeltet er begrenset og sannsynligheten for jord- eller flomskred med
intensitet som kan medføre fare for liv og/eller større materielle skader som vurderes å være liten.
Det er også vist aktsomhetsområde for flomskred i deler av området mellom Kvasshyllan og
Furukollen, der det planlegges steinbrudd. Området har tynt lag med morene masser og er dekt med
vegetasjon. Løsmasser i området skal fjernes før det tas ut stein. Ifb. anlegging av atkomstveg til
bruddet vil det bli anlagt veggrøfter langs oversiden der overflatevann ledes. Sannsynligheten for at
det skal skje et flomskred vurderes å være liten. Konsekvens vurderes å være mindre alvorlig. Tiltaket
vil også redusere sannsynlighet for flomskred ned mot Engan.
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Sikkerhet mot flomskred langs den eksisterende vegen til Furukollen vurderes å være ivaretatt i
veggrøfter og ved stikkrenner langs vegen. Det er tynt dekke av morenemasser i området og
sannsynligheten for flomskred vurderes å være mindre og konsekvens vurderes å være mindre
alvorlig.
Sikkerhet mot jord- og flomskred vurderes å være ivaretatt i planen. Det vurderes ikke å være behov
for ytterligere avbøtende tiltak.
2.2.6

Flom
Flomsonekart utarbeidet av NVE i 2001 viser at 200-årsflom i Gaula stort sett følger vegene på hver
side av elva. Fv. 630 på vestsiden av elva, som vil være hovedatkomst til området, vil bli delvis
oversvømmet av en 200-årsflom. Enganbekken ligger delvis innenfor planområdet i sør. For øvrig er
det er flere mindre vannårer og vannsig som kommer ned fra fjell- og skogsområder i vestre del av
planområdet. På Olaplassen dreneres disse ned i grunnen og kommer fram som fuktige områder i
nedre del av planområdet. Sør for Kvasshyllan går et lite sig ned langs traktorvegen i dalen.
Det etableres nye relativt store, åpne og tette
flater som følge av uttak av stein. Dette kan gi
endrede avrenningsforhold og økt flomfare.
Nedbørsfeltet til bruddet utgjøres
hovedsakelig av selve bruddet og er relativt
lite. Bunnen av bruddet vil være relativ flat, og
vann som samles i nedbørsfeltet til bruddet vil
samles i bunnen. I dag er det et vannsig langs
traktorvegen i dalen opp mot bruddområdet.
Vannmengdene i dette vannsiget er av en
størrelse som håndteres i grøft langs
atkomstvegen inn i bruddet. Hurtigere
avrenning på grunn av økt andel tette flater
Figur 2-8: Vannsig i langs traktorvegen i dalen sør for
Kvasshyllan.
vurderes ikke å medføre økt fare for flom i
Gaula.
Det er grøfter på begge sider av fv. 630 som tar opp vann fra både området øst for vegen og fra
vegen. Øst for og litt nedenfor fylkesvegen ligger jernbanen. Mellom vegen og jernbanen er det
langsgående grøft som tar opp vann. Via stikkrenner under dagens veg og jernbane, dreneres vannet
videre til Gaula. Avstanden mellom grøft på oversiden av fylkesvegen og Gaula varierer og er mellom
20-40 meter. Vannet infiltreres godt i grøftene mellom planområdet og Gaula.
Vannsigene, også kalt lokale dreneringer, som kommer fra platået og fjell- og skogområdene vest for
dette, kan potensielt konsentrere flomvann på ett sted i en flomsituasjon. Beregnet
dimensjonerende flom (200-årsflom) for nedbørfeltet ved Olaplassen masseuttak er ca. 2,10 m³/s.
Per i dag har feltet ikke et veldefinert elveløp, og sannsynligheten for at flomvann eroderer gjennom
ett utløpspunkt på grunn av masseuttaket er liten. Det er derfor lav flomrisiko- og skade ved
Olaplassen i dagens situasjon.
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Figur 2-8 Oversikt over området og nedbørfelt ved Olaplassen masseuttak. Nedbørfeltet er ca. 0,54 km².

Figur 2-9 viser hvor bildene under er tatt.
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Figur 2-10 Lokale dreneringer lengst vest i planområdet, oppe på Olaplassen.

Figur 2-11 Bildet til venstre er fra nedre del av planområdet med ny atkomstveg. Bildet til høyre viser åpen grøft
mellom fv. 630 og jernbanen slik det er i dag.
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Usikkerhet ved analysen
Klassifisering av risiko vil alltid være beheftet med noe usikkerhet i denne type analyser. Dette
skyldes flere forhold:
For mange typer hendelser finnes ikke erfaringer eller etablerte metoder for å beregne frekvens,
eller modeller og metoder som kan beregne sannsynlighet. I slike tilfeller må sannsynligheten
vurderes ut fra et faglig skjønn. Selv om dette er gjort av kvalifisert personell med kompetanse innen
det fagområdet som er aktuelt, vil det være usikkerhet knyttet til dette. Det samme gjelder for
vurdering av virkningene av risikoreduserende tiltak.
Denne analysen er utført på reguleringsplannivå. På dette nivået er ikke tiltaket ferdig prosjektert.
Innenfor de rammer som reguleringsplanen setter kan det være rom for valg av ulike løsninger i
driftsplan og byggeplan. Selv om vi gjennom de forutsetningene som er spesifisert i analysen har
forsøkt å sette klare rammer for risikovurderingen, kan det være detaljer i løsningsvalg som man ikke
har oversikt over på dette planstadiet, og som kan påvirke risikoen.
Hendelsene som er vurdert i analysen er ikke uttømmende. Det kan være uforutsette hendelser som
man ikke har klart å avdekke gjennom det faglige arbeidet med ROS-analysen.
Analysen som er gjennomført bygger på foreliggende planer og kunnskap. Ved endring i
forutsetningene gjennom ny kunnskap eller endringer i løsningsvalg kan risikobildet bli annerledes.
Hvis endringer medfører vesentlig økt risiko, må det vurderes om risikoanalysen bør oppdateres.
Risikovurderinger må derfor være et løpende tema i videre planarbeid og prosjektering.
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Profil h.

Terreng h.
65.14
65.28
65.25
65.24
65.22
65.46
65.69
65.93
66.93
68.89
70.11
70.85
70.89
70.66
70.23
69.58
69.10
69.50
69.14
69.07
69.73
69.59
69.33
68.74
68.66
68.62
68.60
68.70
68.37
68.43
69.10
68.97
68.95
70.55
73.03
73.73
74.01
74.59
74.87
75.67
76.63
77.58
78.11
78.24
77.99
78.11
78.86
79.13
79.79
80.17
80.77
81.63
82.01
81.29
80.68
80.95
81.75
82.55
83.11
83.47
84.48
85.08
85.50
85.96
86.24
86.70
86.69
86.91
86.93
87.27
87.54
87.73
87.94
88.03
87.91
87.79
88.09
88.88
89.73
90.51
91.08
91.55
92.09
92.82
93.69
94.76
95.27
94.10
92.65
91.39
91.66
91.86
93.04
94.06
95.19
98.13
101.05
101.44
101.67
103.05
104.60
106.20
107.84
109.42
111.29
113.31
115.38
117.99
120.94
123.87
127.25
130.72
134.04
137.52
139.82
137.88
134.86
131.88
129.52
127.63
127.05
129.09
131.93
135.16
138.91
142.42
146.31
150.38
154.19
157.18
158.19
158.75
159.47
160.18
160.87
161.93
162.86
163.62
164.48
165.38
166.15
166.80
167.39
167.92
167.89
167.94
167.45
167.50
167.40
167.53
167.63
167.85
168.12
168.29
168.50
168.72
168.96
169.27
169.42
169.51
169.60
169.82
170.23
170.99
171.00
171.00
171.26
171.58
171.91
171.83
171.69
171.80
171.88
171.98
172.50
173.66
175.00
175.02
174.55
172.82
171.77
171.34
171.16
171.04
171.15
171.27
171.42
171.55
171.69
171.83
171.96
172.30
172.31
172.59
172.86
173.62
175.11
176.41
176.87
176.41
175.19
174.36
174.00
174.14
174.22
174.25
174.38
174.63
174.90
174.89
174.91
174.97
175.08
175.22
175.36
175.50
175.64
175.78
175.87
176.04
176.95
177.53
177.26
176.99
176.84
176.48
176.54
176.65
176.97
177.00
177.00
177.00
177.00
177.00
177.00
176.91
176.92
177.98
178.81
177.57
177.04
177.28
177.66
179.27
179.58
179.50
179.50
179.69
178.87
178.55
178.11
177.82
177.80
177.81
177.66
177.39
177.12
177.30
177.51
177.57
177.52
177.43
177.35
177.32
177.23
177.14
177.00
176.83
176.65
176.46
176.29
176.15
175.97
175.93
175.95
175.97
175.97
175.98
175.96
175.94
175.92
175.87
175.90
175.91
175.94
175.93
175.92
175.93
175.93
175.92
175.93
175.95
175.95
175.96
175.98
175.99
176.34
176.15
176.81
177.13
177.26
177.31
177.41
177.42
176.86
176.65
176.53
176.52
176.95
177.00
177.00
177.00
177.00
177.00
177.00
177.00
177.00
177.00
177.00
177.00
177.00
177.00
177.00
177.00
177.00
177.00
177.00
177.00
177.00
177.00
176.99
176.99
176.99
176.88
176.77
176.71
176.73
176.80
176.88
176.84
176.83
177.13
177.51
177.71
177.59
177.57
177.75
178.46
178.65
178.78
178.58
179.62
181.48
183.16
183.25
182.23
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SAMMENDRAG
Notat oppsummerer støyberegninger og forutsetninger for støyberegninger fra masseuttak, steinbrudd og skytebane
ved furukollen.

1

Bakgrunn
Multiconsult AS har beregnet støy fra masseuttak, steinbrudd og skytebane i forbindelse med ny
reguleringsplan.

2

Definisjoner
Ekvivalent lyd(trykk)nivå, LpAekvT, er et mål på det gjennomsnittlige (energimidlede) nivået for
varierende lyd over en bestemt tidsperiode T (eks. ½ time, 8 timer, 24 timer).
Lden er A-veid ekvivalent lyd(trykk)nivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 10 dB ekstra
tillegg på natt, 5 dB ekstra tillegg på kveld. Tidspunktene for de ulike periodene er dag: 07-19,
kveld: 19-23 og natt: 23-07. Lden-nivået skal beregnes som årsmiddelverdi. Det vil si gjennomsnittlig
støybelastning over ett år. Lden blir beregnet som frittfeltverdi, det vil si uten refleksjoner fra
eventuell bakenforliggende fasade.

3

Retningslinjer
Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften), kapittel 30, fastsetter
grenseverdier for støy fra virksomheter som produserer pukk, grus, sand og singel. Grenseverdier
er oppsummert i Tabell 1.
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Tabell 1: Bedriftens bidrag til støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger,
utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride følgende grenser, målt eller beregnet som
frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade. Fra Forurensningsforskriften kapittel 30.
Mandag-fredag

Kveld (kl. 19-23)
mandag-fredag

Lørdag

Søn-/helligdager

Natt (kl. 23-07)

Natt (kl. 23-07)

55 Lden

50 Le

50 Lden

45 Lden

45 Ln

60 LAFmax

Lden er døgnmidlet ekvivalent lydnivå. Dersom impulslyder opptrer med i gjennomsnitt mer enn 10
hendelser per time, så skal grenseverdiene skjerpes med 5 dB.
Le er A-veiet ekvivalentnivå for 4-timers kveldsperiode fra kl. 19 – 23.
Ln er A-veiet ekvivalentnivå for 8-timers nattperiode fra kl. 23 – 07.
Støy fra sprengning er unntatt fra bestemmelsene. Sprengninger skal bare skje i tidsrommet
mandag til fredag kl. 0700 – 1600. Naboer skal være varslet om når sprengninger skal finne sted.
Støy fra skytebane er vurdert i henhold til retningslinjene i T-1442. Disse er oppsummert i tabell 2.
Tabell 2. Grenseverdi til gul og rød støysone gitt i T-1442.
Støykilde

Skytebaner

Nedre grenseverdi gul sone

Nedre grenseverdi rød sone

Lden 35 dB
LAFmax 65 dB

Lden 45 dB
LAfmax 75 dB

Gul sone beskrives av T-1442 som en vurderingssone der bebyggelse med støyfølsomt bruksformål
kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Rød sone beskrives
tilsvarende som et område uegnet til støyfølsomme bruksformål.
T-1442 angir at aktivitet på skytebane ikke bør foregå i nattperioden, kl 23 – 07.
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4

Støykilder
For masseuttak og steinbrudd er det benyttet Det er benyttet lyddata som vist i Tabell 3.
Tabell 3: Lyddata for kilder benyttet i beregningene, hentet fra Multiconsult sin kildedatabase.
Type ustyr / Operasjon

Lydeffekt, Lw
Hz

LwA

31,5

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

127

122

122

120

118

114

110

105

98

120

Hjullaster, steinmasser

-

112

113

110

109

109

108

102

95

114

Hjullaster, løsmasser

-

107

108

105

104

104

103

97

90

109

Gravemaskin, steinmasser

-

112

113

110

109

109

108

102

95

114

Borerigg

106

111

114

102

105

107

107

108

118

118

Sikter

105

105

105

102

98

94

92

86

80

100

Grovknuser

Lastebil

Lagt inn som ordinær tungtrafikk og beregnet etter Nordisk
beregningsmetode for vegtrafikkstøy. Hastighet 40 km/t.

Normal produksjon foregår på hverdager hele døgnet.
Det antas en effektiv drift i 90 % av produksjonstiden i løpet av en dag.
Det forutsatt at det ikke foregår impulspreget aktivitet på natt.
Det er antatt en ÅDT på 90 på veien til og fra anlegget. Det er antatt en trafikkfordeling der 10 %
eller mindre av dette foregår på natt.
For skyteaktivitet er det benyttet lyddata som vist i tabell 4.
Tabell 4: Lyddata for kilder benyttet i beregningene, hentet fra Multiconsult sin kildedatabase.
Våpen

Lydeffekt, Lw
Hz

LwA

31,5

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

Hagle

-

141

143

145

151

150

146

137

137

154

Pistol

-

128

133

139

142

139

138

138

138

146

Rifle

-

139

144

150

153

150

149

149

149

157

Det er antatt at det avfyres omlag 140 000 hagleskudd, 20 000 rifleskudd og 100 000 pistolskudd
når banen brukes i framtiden.
Multiconsult har gjennom tidligere oppdrag erfart at det kan være til dels store avvik mellom
beregnede og målte lydnivå fra skytebaner. Undersøkelser belyser at mulige kilder til usikkerhet
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ved beregninger kan være refleksjonsbidrag fra voller, skrenter, fjell, bygninger, levegger, overbygg
og lignende på, eller ved skytebanen som ikke fanges opp av beregningsmetoden eller som av
andre grunner gir et annet refleksjonsbidrag enn det som er forventet.
Det anbefales generelt å unngå bart fjell eller hardpakket sand i og ved skytebaner. Voller og
skrenter bør være mest mulig lydabsorberende, noe som i praksis betyr gresskledde.

5

Beregningsprogram
Beregninger av støynivå er gjort med beregningsprogrammet CadnaA, versjon 2017, og er utført
etter Nordisk Beregningsmetode for industristøy. Vann, veger og innsiden av bruddet er modellert
som akustisk harde (lydreflekterende), mens øvrig terreng er antatt akustisk mykt
(lydabsorberende).

6

Beregningsresultater
Det er beregnet støysonekart i 4 meters høyde. I figur 1 og 2 er støy fra masseuttak og steinbrudd
vist i starten av driftstiden og slutten av driftstiden. Dette er gjort for å få et representativt bilde av
ytterpunktene. Det vil i løpet av driften være en mengde forskjellige situasjoner med noe forskjellig
støybilde. Støysonekartene viser Lden da dette er dimensjonerende grenseverdi for masseuttaket.
I figur 3 er støyen fra skytebaneaktviteten vist. Støysonekartet viser maksstøy, da dette er
dimensjonerende grenseverdi.
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Figur 1: Støysonekart i starten av driften i 4 meters høyde. Gul sone Lden 55 dB- 65 dB, Rød sone Lden
≥ 65 dB.
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Figur 2: Støysonekart i slutten av driften i 4 meters høyde. Gul sone Lden 55 dB - 65 dB, Rød sone Lden
≥ 65 dB.
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Figur 3: Støysonekart skytebane i 4 meters høyde. Gul sone LAfmax 65 dB - 75 dB, Rød sone LAFmax ≥
75 dB
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7

Konklusjon
Hverken masseuttaket, steinbruddet eller skytebanen overskriver grenseverdiene under de
forutsetningene som er benyttet i beregningene. De viktigste forutsetningene er at det ikke foregår
impulspreget (dvs skånsom tipping av masser, og liten grad av pigging) aktivitet på natt i
masseuttaket eller steinbrudd, at arbeidet på natt foregår under øverste kant på
masseuttaket/steinbruddet, og at det er en moderat mengde lastebiltrafikk på natt.
For skytebanen er det forutsatt at det ikke foregår aktivitet etter kl 23. Dimensjonerende for
skytebanen er maksstøy.
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Dispensasjonsbehandling - Masseoppfylling - gnr/bnr 135/1 - dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel

Dokumenter i saken:
1 I
Søknad om dispensasjon fra reguleringskrav for massefylling ved
Arnfinn Wagnild
Soknedal travbane
2 U Dispensasjonsvedtak - for massefylling - gbnr 135/1 - dispensasjon Arnfinn Wagnild
fra kommuneplanens arealdel
3 S Dispensasjonsbehandling - Masseoppfylling - gnr/bnr 135/1 dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

Saksopplysninger
Arnfinn Wagnild søker om dispensasjon for massefylling på eiendommen gbnr 135/1. Søknaden
ble mottatt 27.09.2017.
Beliggenhet
Det omsøkte området ligger nord-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.

Gjeldende plankart:

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

Dagens situasjon/beskrivelse av tiltaket
Tiltakshaver skriver at: « I forbindelse med bygging av ny E6 gjennom Soknedal er det mulig å få
tilkjørt overskuddsmasser fra prosjektet til Soknedal travbane. Travbanen ligger på Hovsmoen
på gbnr 135/1, Soknedal travlag har en festeavtale om leie på grunn av banen. Banen er 500m
lang og bygd som en oval, arealet på innsiden av banen ligger på et nivå lavere enn selve
banelegemet og vokser til av småskog. Det er av stor interesse interesse for meg og travlaget å
få fylt opp arealet slik at det kan tilsås med gress. Det vil utgjort ca. 12 dekar tilleggsjord samt
at travlaget ville fått en bane der det ble mulig å se hestene hele veien rundt banen.
Det er fortrinnsvis i forbindelse med tilretteleggingen med innslag for ny tunnel sørøst for
Korporalsbru at det er masseoverskudd som tenkes brukt, fra dette tunellinnslaget og opp til
banen hvor massene er tenkt lagt ut er det ca. 700m langs Gamle Kongvei. Massebehovet for å
få fylt opp området til hensiktsmessig nivå er estimert til ca. 20.000 kubikkmeter, i den ligger en
gjennomsnittlig fyllingshøyde på ca. 1,5 meter.
Gamle Kongeveg er privat og bygd som skogbilvei, det er i styremøte i Gamle Kongevei veilag
gitt tillatelse til at veien kan benyttes til transport av nødvendige masser for oppfylling på
travbanen.
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Figur 3 Situasjonskart over tiltaket. Oppfyllingsområdet er skravert.

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:
«Slik jeg vurderer saken vil det i å få plassert disse overskuddsmassene være store
miljøbesparelser i redusert transport, videre vil det i dette tiltaket ikke være behov for transport
etter offentlig vei. Totalt sett utgjør tiltaket en samfunnsmessig vinn-vinn situasjon der
transportkostnaden i E6 Soknedalsprosjektet reduseres, miljøbelastningen reduseres, 12 da
tilleggsjord samt at Soknedal travlag får et mer hensiktsmessig baneanlegg».
Nabovarsel
Det foreligger en erklæring fra Gamle Kongevei veilag som gir tillatelse til å bruke Gamle
Kongevei til transport av masser og fylle opp indre bane til jordbruksareal.
Forutsetning 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 klart større enn ulempene,
etter en samlet vurdering.
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Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
Dispensasjon kan gis både midlertidig og varig. Det kan i tillegg settes vilkår ved
dispensasjonen.

Vurdering
Tiltakshaver skriver at det er hensiktsmessig å få fylt opp til et nivå på ca. 20.000 m3, der
gjennomsnittlig fyllingshøyde er på ca. 1,5 meter. Rådmannen har forståelse for at det er ønske
om å få kjørt overskuddsmasser fra E6 som går gjennom Soknedal til travbanen på Hovsmoen,
da den ligger i nærheten. Likevel er dette å betrakte som et vesentlig tiltak som berører flere
problemstillinger knyttet til blant annet støv, støy, og trafikkforhold.
Rådmannen viser til veiledning for etablering av deponi for rene masser fra 2011 der det står at
tiltak mindre enn 3m avvik fra opprinnelig terreng og større enn 5 daa i utbredelse, slik som i
dette tilfellet, skal det vurderes behov for reguleringsplan. I dispensasjonssøknaden kommer det
fram at området utgjør ca. 12 daa tilleggsjord. Rådmannen vurderer dette som et stort tiltak.
Det er et grunnleggende prinsipp i arealforvaltningen at konsekvensen av tiltaket vurderes,
hvorvidt det er akseptabelt med dispensasjon framfor f.eks regulering. I kommuneplanens
arealdel er arealene avsatt til LNF formål, og Gamle Kongevei er bygd som skogsbilvei.
Rådmannen anser det som ugunstig å tillate tungtransport langs denne vegen uten at dette er
vurdert gjennom en reguleringsplan.
Kommunen har videre som praksis å ikke tillate slike dispensasjoner, og Rådmannen mener ut
fra en samlet vurdering at dispensasjonen bør avslås.
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 avslår dispensasjon for massefylling på eiendommen gbnr 135/1.
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.
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Saksnr. 2017/3099-2

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
166/17
04.12.2017
Saksbehandler: Lisbeth Joramo

Klagebehandling - Prinsippavklaring vedr. oppføring av seterbu - gbnr 295/2

Dokumenter i saken:
1 I Klage på vedtak - PS 122/17 - bygging av ny seterbu - gbnr 295/2 Steinar Løvrød
7387 Singsås - tiltakshaver Steinar Løvrød
2 S Klagebehandling - Prinsippavklaring vedr. oppføring av seterbu - gbnr
295/2
Vedlegg
1 Klage på vedtak - PS 122/17 - bygging av ny seterbu - gbnr 295/2 - 7387 Singsås tiltakshaver Steinar Løvrød
2 Fotografier
3 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - bygging av ny seterbu - gbnr 295/2 - 7387
Singsås - tiltakshaver Steinar Løvrød
4 Situasjonskart
5 Fotografier
6 Melding om vedtak - Prinsippavklaring - Søknad om oppføring av seterbu på eiendommen
gbnr 295/2

Ingress
Behandling av klage vedrørende søknad om oppføring av ny seterbygning på eiendommen gbnr
295/2.

Saksopplysninger
Bakgrunn
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Den 08.05.2017 ble det søkt om å få oppføre en ny seterbu på eiendommen gbnr 295/2. Saken
ble behandlet som en prinsippavklaring i utvalg for næring, plan og miljø den 18.09.2017. Saken
ble behandlet som sak PS 122/17, og søknaden ble avslått.
Hjemmelshaver Steinar Løvrød klager nå på overnevnte politiske vedtak.
Klagen er mottatt tre uker etter at det påklagede vedtaket ble fattet, og klagen vurderes dermed
som rettidig framsatt.
Historikk
08.05.2017
11.05.2017
12.05.2017
12.05.2017

19.06.2017
28.06.2017

21.08.2017
18.09.2017

11.10.2017

Midtre Gauldal kommune (MGK) mottar søknad om oppføring av seterbu på
eiendommen gbnr 295/2.
Saken oversendes kommunens landbruksavdeling for uttalelse.
Landbruksavdelingen gir uttalelse i saken.
MGK sender foreløpig svarbrev i saken hvor det etterspørres ytterligere
dokumentasjon i saken, samt at det orienteres om at saken skal behandles som en
prinsippavklaring i utvalg for næring, plan og miljø, vedrørende antall
seterbygninger på eiendommen.
MGK mottar dokumentasjon, tegninger og situasjonskart.
MGK sender nytt foreløpig svarbrev, og etterspør bygningens avstand til
nabogrense, samt på nytt orienterer om behovet for en prinsippavklaring i forhold
til antall seterbygninger på eiendommen. Det ble også orientert om dato for
utvalgsmøtet pga ferie.
MGK mottar etterspurt dokumentasjon, men ingen redegjørelse i forhold til antall
bygninger på eiendommen.
Søknad av 08.05.2017 tas til behandling i utvalg for Næring, plan og miljø.
Følgende vedtak blir fattet:
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.
MGK mottar klage på overnevnte vedtak.

Vedtaket som påklages har følgende ordlyd
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.
Klagens innhold
Klagen retter seg i hovedsak mot at det ikke stemmer at klager, Steinar Løvrød, allerede har to
seterbuer på eiendommen. Det redegjøres for at klager eier en seterbu, og at den andre eies av
Arnt Sigvart Fagerli. Det er vedlagt nytt situasjonskart hvor en gammel eiendomsgrense er
inntegnet, som viser dette.
Klagen er vedlagt i sin helhet.
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
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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.»
Det har i klagen innkommet nye opplysninger i saken, om at hjemmelshaver Steinar Løvrød, kun
er eier av en av seterbygningene på eiendommen. Det betyr at omsøkte seterbygning vil bli
seterbygning nummer to på eiendommen. Rådmannen er fortsatt usikker på hvorvidt den andre
seterbua er nødvendig for driften av gården, eller om den er å anse som en fritidsbolig. Det er
ikke innkommet opplysninger i saken eller klagen, rundt dette.
Selv om det gjennom hele saken er påpekt at problemet ligger i antall seterbygninger på
eiendommen, har det ikke før i klagen, innkommet opplysninger om dette. Klagen sier heller
ingenting om behovet for den andre seterbygningen på eiendommen, som en nødvendig bygning
for driften av gården. Rådmannen anbefaler på bakgrunn av dette, at vedtak 122/17
opprettholdes.
Konklusjon
Rådmannen vurderer at det ikke foreligger nye momenter som endrer tidligere vurderinger. På
bakgrunn av dette tas ikke klagen til følge, og vedtak 122/17 av 18.09.2017 opprettholdes.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår klagen slik den er framsatt av Steinar Løvrød framsatt i brev
datert 09.10.2017. Avslaget begrunnes med at det ikke foreligger nye momenter som endrer
tidligere vurderinger.
Midtre Gauldal kommune opprettholder sitt vedtak 122/17 av 18.09.2017.
Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 1-9.
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Steinar Løvrød
Bjørgen
7387 SINGSÅS

Melding om vedtak
Deres ref:

Vår ref
2017/1472-10

Dato
20.09.2017

Melding om vedtak - Prinsippavklaring - Søknad om oppføring av seterbu på eiendommen
gbnr 295/2
Midtre Gauldal kommune har behandlet søknad om oppføring av seterbygning på eiendommen
gbnr 295/2. Saken ble behandlet i utvalg for Næring, plan og miljø, som sak PS 122/17, i møte
den 18.09.2017.
Følgende vedtak ble fattet:
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.

Klageadgang:
Dette er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser som kan påklages til overordnet
forvaltningsorgan innen 3 uker, jf. forvaltningsloven kapittel VI.
“Melding om rett til å klage på forvaltningsvedtak” er vedlagt som siste side i dette vedtaket.»

Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
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

(Forvaltningsloven § 27 tredje ledd)

Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis De ønsker å klage over vedtak De har fått
underretning om.
Klagerett:
(forvaltningsloven (fvl.) § 28)

Hvem kan det klages
til?
(fvl. § 28)

Klagefrist:

(fvl. §§ 29, 30 og 31)

Rett til å kreve
begrunnelse:
(fvl. §§ 24 og 25)

Klagens innhold:

Den som er part eller har rettslig klageinteresse, har rett til å
klage over avgjørelsen/vedtaket.
Klagen sendes til oss, dvs. det organet som har fattet vedtaket.
Hvis vi ikke tar klagen til følge, sender vi den til overordnet
forvaltningsorgan som er Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.
Klagefristen er tre - 3 - uker fra den dag underretningen om
vedtaket kom frem til vedkommende part. Det er tilstrekkelig at
klagen er postlagt innen fristens utløp. Dersom klagen kommer
inn etter fristens utløp, kan vi se bort fra klagen. Klagen kan
imidlertid tas under behandling når det foreligger særlige
grunner, som tilsier at klagen blir prøvd. Det må derfor opplyses
om årsaken til forsinkelsen. En klage som er avgjort av
Fylkesmannen, kan ikke påklages videre.
Dersom en part mener at vedtaket ikke er begrunnet, kan det
settes frem krav om det. Slik krav må fremsettes innen
klagefristen utløp. Klagefristen blir i så fall avbrutt og ny frist
begynner å løpe fra den dag begrunnelsen er kommet frem til
klager.
I klagen må det presiseres
-

Hvilket vedtak parten klager over

-

Årsaken til klagen

-

Den eller de endringer som parten ønsker

-

Eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for
vurderingen av klagen

(fvl. § 32)

Klagen må undertegnes av klager eller hans fullmektig.

Utsetting av
gjennomføringen av
vedtaket:

Selv om partene har klagerett, kan vedtaket vanligvis
gjennomføres straks. Det er imidlertid gitt adgang til å søke om å
få utsatt iverksetting av vedtaket, inntil klagefristen er ute eller
klagen er avgjort. Fylkesmannen kan på selvstendig grunnlag ta
stilling.

(fvl. §§ 31 og 42)

Rett til å se sakens

Med visse begrensninger har partene rett til å se dokumentene i
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dokumenter og kreve
veiledning:
(fvl. § 11)

Kostnader ved klagen:

saken. Reglene om dette finnes i forvaltningsloven §§ 18 og 19.
Partene må i slikt tilfelle kontakte Midtre-Gauldal kommune.
Partene vil da få nærmere veiledning om adgangen til å klage, om
framgangsmåten og om reglene for saksbehandlingen.
Det kan søkes om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp
etter reglene om fritt rettsråd. Her gjelder imidlertid visse
inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannens kontor eller advokat
kan gi nærmere veiledning. Det er også adgang til kreve dekning
for vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken, f.eks.
advokatbistand. Dette forutsetter vanligvis at underinstansen har
gjort en saksbehandlingsfeil som fører til endring av vedtaket.
Klageinstansen vil kunne orientere om retten til å kreve slik
dekning.

(fvl. § 36)

Klage til
Sivilombudsmannen:

Hvis partene mener de har vært utsatt for urett fra den offentlige
forvaltnings side, kan partene klage til Stortingets ombudsmann
for forvaltningen (Sivilombudsmannen). Sivilombudsmannen kan
ikke selv endre vedtaket, men kan gi sin vurdering av hvordan
den offentlige forvaltning har behandlet saken, og om det er gjort
eventuelle feil eller forsømmelser. Dette gjelder likevel ikke i
saker som er avgjort av Kongen i statsråd. Dersom partene får
klagen avgjort i statsråd fordi Kongen er klageinstans, kan
partene ikke senere bringe saken inn for Sivilombudsmannen.
Mer informasjon om klage til Sivilombudsmannen finnes på
www.sivilombudsmannen.no

Med hilsen

Lisbeth Joramo
Byggesaksbehandler
Dette dokumentet er elektronisk signert og har derfor ingen håndskreven signatur.
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Saksframlegg

Arkivnr. 295/2

Saksnr. 2017/1472-7

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

Utvalgssak
Møtedato
105/17
28.08.2017
122/17
18.09.2017
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
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5
6

Situasjonskart
Tegninger

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».
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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.

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.

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 28.08.2017
Saken utsettes til neste utvalgsmøte 18.09.2017.

Vedtak
Saken utsettes til neste utvalgsmøte 18.09.2017.

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 18.09.2017
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
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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Saksframlegg

Arkivnr. 34/47

Saksnr. 2017/3300-3

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
167/17
04.12.2017
Saksbehandler: Even Greis Terjesønn Hansen

Klagebehandling - Klage på delegert vedtak NPF 678/17 - gbnr 34/47

Dokumenter i saken:
1 I Klage på delegert vedtak - 678/17 - Godkjent
søknad om oppføring av anneks - gbnr 34/47
- Aunevollan - Tiltakshaver Olav Bjerke
2 I Spørsmål - Klage på delegert vedtak - 678/17 Godkjent søknad om oppføring av anneks gbnr 34/47 - Aunevollan - Tiltakshaver Olav
Bjerke
3 S Klagebehandling - Klage på delegert vedtak
NPF 678/17 - gbnr 34/47
4 U Foreløpig svar - klage på delegert vedtak DS
678/17 - gbnr 34/47

Advokatkontoret Nordenfjeldske
DA
Ole Roger Aunse

ADVOKATKONTORET
NORDENFJELDSKE DA

Vedlegg
1
Søknad om deling av grunneiendom - gbnr 34/3
2
Kart
3
Tilleggsopplysninger
4
Søknad om deling av grunneiendom - gbnr 34/3 - søker: Arne Grådal
5
Klage vedr tinglysing vei/vannvei
6
klage-aunvollan
7
Klage på vilkår i delingstillatelse - søknad om deling av grunneiendom –
gbnr 34/3
8
Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig - Aunvollan, gbnr 34/47
9
Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjoner
10 Gjenpart av-/Kvittering for nabovarsel
11 Situasjonskart
12 Tegninger
13 Søknad om ansvarsrett - Olav Bjerke
14 Dokumentasjon av kvalifikasjoner ansvarsrett - Olav Bjerke
15 Henviser til mottatt nabovarsel om bygging av hytte på gbnr 34/47 - klage, innvendinger
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Nabomerknad/klage vedrørende søknad om tillatelse til tiltak på eiendommen gbnr 34/47,
oppføring av hytte
Foreløpig melding - fritidsbolig på eiendommen gbnr 34/47.
Byggesak, anneks på eiendommen gbnr 34/47
Tegninger
Foreløpig melding - anneks på eiendommen gbnr 34/47
Byggesak - anneks på eiendommen gbnr 34/47
Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring anneks på fritidseiendommen gbnr 34/47 på
Aunvollan.
Tiltakshaver: Olav Bjerke
Klage på delegert vedtak - Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av anneks - Aunvollan,
gbnr 34/47 - tiltakshaver Olav Bjerke
Særutskrift - Klagebehandling - klage fra Advokatkontor Nordenfjeldske på delegert
vedtak sak 3/14 - Oppføring av anneks på fritidseiendommen 34/47
Oversendelse av vedtak - Presisering vedrørende saksgang - Klage på delegert vedtak 3/14
- oppføring av anneks på eiendommen 34/47
Klagebehandling - oppføring av anneks - Aunvollan - Midtre Gauldal 34/47 - kommunens
vedtak oppheves
Fornyet behandling av byggesak - ny byggesøknad
Klage på igangsatt tiltak Gnr-Bnr 34-47 Midtre Gauldal kommune
Følgemail - Til saks nr. 2016/7773 gbr. 34/47 - Klage på igangsatt byggetiltak
Opprinnelig byggesøknad 34-47 Olav Bjerke
Foreløpig svar - Klage på tiltak gnr/bnr 34/47 Anneks Olav Bjerke
Varsel om tilsyn - gbnr 34/47
Befaringsrapport
Stoppordre, forhåndsvarsel om pålegg om retting, og forhåndsvarsel om ileggelse av
tvangsmulkt
Vedrørende eiendommen gbnr 34/47 - Byggesak - Olav Ivar Bjerke
Søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring av anneks - gbnr 34/47 - Aunevollan, 7295
Rognes - tiltakshaver Olav Bjerke
Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
Opplysninger gitt i-/ kvittering for nabovarsel
Situasjonsplan
Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger
Tegninger
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av anneks - gbnr 34/47 Aunevollan - Tiltakshaver Olav Bjerke
Klage på delegert vedtak - 678/17 - Godkjent søknad om oppføring av anneks - gbnr
34/47 - Aunevollan - Tiltakshaver Olav Bjerke

Klagen er uthevet i fet skrift
Ingress
Klagebehandling av klage på vedtak om godkjent søknad om oppføring av anneks på
eiendommen gbnr 34/47 DS 678/17 datert 10.10.2017.
Saksopplysninger
Advokat Knut Melting klager på delegert vedtak nr. 678/17 datert 10.10.2017 på vegne av Ole
Roger Aune, eier av gbnr 34/1 og Ivar Olav Aune, eier av 36/1 (heretter klager). Ole Roger Aune
og Ivar Olav Aune er naboer til eiendommen, og har rettslig klageinteresse i saken jfr.
forvaltningsloven § 28. Klagen er fremsatt rettidig, og klagen er sendt inn til det
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forvaltningsorgan som har truffet vedtaket. Klagen er undertegnet av representant for klagerne,
det er nevnt hvilket vedtak det klages over, og det er nevnt hvilken endring som ønskes i
vedtaket det klages over jfr. fvl. § 32. Klagen oppfyller vilkårene for å kunne tas til behandling
jfr. fvl. Kapittel VI.
Vedtaket som påklages – DS 678/17 datert 10.10.2017 – lyder som så:
«Midtre Gauldal kommune godkjenner søknad, datert 01.06.2017, om tillatelse til tiltak
for oppføring av anneks på eiendommen gbnr 34/47 som omsøkt. Vedtaket fattes i
medhold av plan- og bygningslovens § 20-3 og Midtre Gauldal kommunes
delegasjonsreglement.
Vedtaket begrunnes med at tiltaket er i tråd med bestemmelser og arealformål i
kommuneplanens arealdel, og for øvrig i tråd med krav etter plan- og bygningsloven.
Det settes som vilkår at eiendommene gbnr 34/47 slås sammen med gbnr 34/39, slik at
retten til adkomst og vei ivaretas.»
Klagens innhold:
 Vannveg over eiendom
 Plassering av tiltak samsvarer ikke med vedlagt orotofoto, og er plassert på vannveg
 Saksbehandlingsfeil på bakgrunn av at naboer ikke var innkalt til befaring. Det
ønskes ny befaring
 Bygging på naboeiendom ble endret som følge av eksisterende vannveg
 De privatrettslige forhold er ikke undersøkt og vurdert
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Rådmannen viser til tidligere historikk i denne saken:
Saksmappe

Sakstype

Kort
beskrivelse

Merknader/hendelser

Vedtak
DS = delegert
PS = politisk
FM =
Fylkesmann

Dato

2008/2027

Delingssak

Søknad om deling
av grunneiendom –
gbnr 34/3

Inntatt et vilkår om tinglysning av
vegrett som hviler på teig som må
tinglyses på ny eiendom. Det er ikke
utdypet om vilkåret omhandler vannveg
eller atkomstrett til eiendommen

DS 343/08

09.12.2008

2010/165

Klage på
delingssak
Avvisning av
klage
Byggesøknad

Vilkår i tillatelse
påklages
Klage avvises uten
realitetsbehandling
Søknad om tillatelse
til tiltak – oppføring
av fritidsbolig –
gbnr 34/47
Merknad
Merknad
Foreløpig melding

Korrigering av
byggesøknad
Anmodning
Svar på anmodning
Byggesøknad
godkjennes

2014/534

Klage på
byggesak

Klage på DS 3/14

Klagebehandling av
klage på DS 3/14
Midlertidig svarbrev

09.05.2010
Klagen ble fremsatt 09.05.10, over ett år
etter vedtak ble fattet

DS 202/10

16.08.2010
15.01.2010

Merknad fra Ole Roger Aune til
byggesak
Merknad fra Werner Aune
«Deling er tillatt som tilleggsareal til
eiendommen gbnr 34/39 og med
tillatelse til bygging anneks
på tomten, ikke fritidsbolig.
Delingsvedtaket stiller også krav om
tinglysning av vegrett også på det nye
bruksnummeret
(gbnr 34/47). Denne tinglysning må
forevises byggesakskontoret.»
Motmerknader fra advokat Hovstad.
Intensjonen var å bygge et anneks.
Stiller spørsmål vedrørende vilkår i
delingstillatelse
Anmodning om endret plassering av
anneks fra Midtre Gauldal kommune
Svar på krav om endret plassering fra
advokat Hovstad
Byggesøknad om oppføring av anneks
på BYA 42 m2 og BRA 36 m2
godkjennes. Vilkår i DS 343/08 datert
09.12.2008 vurderes til å ikke omhandle
byggesaken.
Adv. Krogstad i Advokatfirmaet
Nordenfjeldske DA klager på vegne av
Ole Roger Aune, eier av gnr/bnr 34/1 og
Ivar Olav Aune, eier av gnr/bnr 36/1 på
tillatelse til tiltak som er gitt i den
delegerte byggsaken 3/14.
Klagen behandles i utvalg for Næring,
Plan og Miljø.
Pga. stor saksmengde ble ikke vedtak
sendt Fylkesmannen i Sør-Trøndelag før
30.09.2016. Dette ble partene
underrettet om. Følgende presiseringer
ble vedlagt:
Vedlagt dette brevet ligger den
daværende klagebehandlingen som også
er sendt
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag denne
uken. Fylkesmannen vil nødvendigvis
selv bruke tid før saken avgjøres.
Olav Bjerke har fått en tillatelse om
oppføring av annekset i sak 3/14 som
nevnt, og den står ved lag fram til evt.
Fylkesmannen opphever det kommunale
vedtak etter sin behandling av klagen.
Fylkesmannen kan imidlertid også
konkludere at vedtaket er rettskraftig.
Olav Bjerke har dermed full anledning å
gjennomføre sitt tiltak men det er
selvsagt en risiko forbundet med dette,
så lenge selve klagebehandlingen ikke
er sluttført. Dette er Olav Bjerke gjort
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25.01.2010
30.01.2010
21.04.2010

01.02.2012

30.01.2013
08.02.2013
DS 3/14

14.01.2014

14.02.2014

PS 113/14

25.08.2014
07.10.2016

Fylkesmannen
opphever vedtak DS
3/14
Anmodning om at
tiltakshaver søker på
nytt
2016/3362

Klage på
tiltak
Foreløpig svar

2017/2013

Ulovlighetsoppfølging

Varsel om tilsyn
Tilsynsrapport

Stoppordre,
forhåndsvarsel om
pålegg om retting og
ileggelse av
tvangsmulkt

Svar til stoppordre
2017/2071

FM ref. 2016/7773423.1

18.10.2016
01.11.2016

20.06.2017
28.06.2017

DS 494/17

28.06.2017

6.07.2017
01.06.2017

Godkjent søknad om
oppføring av anneks

Klage på
vedtak DS
678/17

12.12.2016

20.04.2017

Søknad om
tillatelse til
tiltak Oppføring av
anneks - gbnr
34/47
Foreløpig svar

2017/3300

kjent med muntlig etter kontorbesøk hos
undertegnede i uke 39.
Olav Bjerke har ikke igangsatt tiltaket
før nå, noe som er ukjent for kommunen
hva dette skyldes. Han har imidlertid en
frist fram til 14.1.2017 for å etterkomme
tillatelsen som er gitt
i 2014.
Privatrettslige forhold som måtte oppsto
før, under og etter byggeperioden er
kommunen uvedkommende og må løses
med juridisk bistand.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
opphever DS 3/14 på grunn av
saksbehandlingsfeil. Saken sendes
tilbake til kommunen for ny behandling
Etter gjennomgang av Fylkesmannens
avgjørelse ble tiltakshaver anmodet om
å søke på nytt
Klage på DS 3/14 ble direkte sendt til
Fylkesmannen med kopi til Midtre
Gauldal kommune
Midtre Gauldal kommune har mottatt
kopi. Eventuell overtredelse av
byggesaksregler vil bli fulgt opp etter
pbl. Kapittel 32
Olav Ivar Bjerke ble varslet om tilsyn på
sin eiendom gbnr 34/47
Befaringen ble gjennomført for å
konstatere om annekset var oppsatt og
om det foregikk bygging.
Befaringen/tilsynet var forhåndsvarslet i
form av brev. Det ble konstatert at det
var bygget et anneks på eiendommen.
Varsel forkynnes muntlig samme dag.
Vedtak: «Med hjemmel i plan- og
bygningsloven §§ 32-3 jfr. 32-4 gis
pålegg om stans av alt arbeid på gbnr
34/47 med øyeblikkelig virkning inntil
det foreligger en eventuell tillatelse fra
bygningsmyndigheten.
Bygningsmyndigheten må underrettes
skriftlig når arbeidet er stanset.»
Adv. Hovstad gir et tilsvar til
stoppordre.

På bakgrunn av at det innkom
nabomerknader til byggingen, ble
tiltakshaver gitt anledning til å komme
med motmerknader.
Vedtak:
«Midtre Gauldal kommune godkjenner
søknad, datert 01.06.2017, om tillatelse
til tiltak for oppføring av anneks på
eiendommen gbnr 34/47 som omsøkt.
Vedtaket fattes i medhold av plan- og
bygningslovens § 20-3 og Midtre
Gauldal kommunes
delegasjonsreglement.
Vedtaket begrunnes med at tiltaket er i
tråd med bestemmelser og arealformål i
kommuneplanens arealdel, og for øvrig i
tråd med krav etter plan- og
bygningsloven.
Det settes som vilkår at eiendommene
gbnr 34/47 slås sammen med gbnr
34/39, slik at retten til adkomst og vei
ivaretas.»
Advokat Knut Melting klager på
delegert vedtak nr. 678/17 datert
10.10.2017 på vegne av Ole Roger
Aune, eier av gbnr 34/1 og Ivar Olav
Aune, eier av 36/1.
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11.07.2017

DS 678/17

10.10.2017

31.10.2017
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Vurdering
Det er hovedsakelig to forhold denne klagen omhandler, herunder plassering av tiltak og
vannvegen over eiendom gbnr 37/47.
1. Plassering av tiltak
Situasjonskartet med inntegnet rød-stripete bygningsavtrykk har vært grunnlaget for vurderingen
av hvor bygningen skal ligge. Situasjonskartet med inntegnet rød-stripete bygningsavtrykk ligger
samme sted i ortofotoet som også er blitt benyttet i vurderingen av hvor bygget skal ligge.
Klager anfører at inntegnet bygning ikke samsvarer med faktisk plassering. Det røde inntegnede
bygget er fra byggesaken i 2010 med referanse 2010/165. I byggesak 2017/2071 er det tatt
utgangspunkt i at bygningen ligger hvor det røde bygget er inntegnet da dette var innsendt
materiale ved byggesøknaden. I innsendt situasjonskart fra tiltakshaver er det satt på merkinger
som viser at dette bygget ligger 4 meter fra nærmeste grense på det minste (se under fig. 1). Etter
en nærmere gjennomgang viser det seg at disse målene er feil da det inntegnede røde bygget på
ortofotoet ligger 8 meter fra grensen, mens det er påskrevet at bygget er 4 meter fra grensen.

Fig. 1 – Situasjonskart innsendt med byggesøknad ref 2017/2071-5 vedlegg 4
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Fig. 2 – Oversiktskart med mål fra rødt bygg og til grense. Målingen vil ikke være helt korrekt da dette ikke er gjort
ute i felt, men det viser allerede at avviket er på minst 4 meter fra innsendt situasjonskart.

For Rådmannen fremstår det som at bygget er plassert feil i forhold til innsendt situasjonskart.
Dersom bygget ikke er plassert på samme sted som inntegnet på fig. 1 ovenfor er bygget bygd i
strid med plan- og bygningslovens bestemmelser. Rådmannen vil underrette om at når en
byggesak blir behandlet, tas det utgangspunkt i at en bygning ikke er bygd. Det spekuleres ikke i
om en tiltakshaver vil prøve å legge feil opplysninger til grunn.
I forhold til bemerkningen til klager om at bygning på naboeiendommen gbnr 34/5 og 6 ble
endret som følge av eksisterende vannveg er Rådmannen klar over denne endringen som ble
foretatt i sak PS 115/02 den 11.11.2002. Rådmannen vil opplyse om at gbnr 34/5, 6 og 7 ble slått
sammen til gbnr 34/54 i 2010 (ref. 2010/3687), etter jordskiftesak 1600-2006-0034 Aune ble
matrikkelnummeret endret til 34/5 og nåværende eier er Tove Agnethe Aune.
Konklusjon for plassering av tiltak
Det er ikke gjort saksbehandlingsfeil da tiltakshaver har innsendt dokumentasjon på hvor tiltaket
skal ligge og Rådmannen har vurdert dette til å oppfylle kravene som stilles til behandling av en
byggesøknad etter fjerde del i plan- og bygningsloven. Dersom plasseringen av tiltaket er feil, vil
dette være i strid med tillatelsen og bli fulgt opp etter plan- og bygningsloven kapittel 32.
2. Vannveg
Klager påpeker at bygningen er satt opp rett over der det går en sti som andre har vegrett til.
Dette ble vurdert i vedtaket om godkjenning av byggesøknad DS 678/17 på side 7, herunder:
«Det oppgis i merknadene at tiltaket oppføres over en «vassveg», og det foreligger en forliksbehandling
med rettsforlik, samt et underskriftsark med underskrifter som går god for at det er en kjent sti ned til
vannhullet.
Rettsforliket er et dokument som gjelder en sti-rettighet over gbnr 34/4, for å komme fram til vannhullet.
Denne rettigheten gis til gbnr 34/1, 36/1 og 34/3 (nå 34/47). Rådmannen kan ikke se at dette dokumentet
dokumenterer noen rettighet til sti over gbnr 34/47, og anser dokumentet som ikke relevant i denne saken.
På bakgrunn av befaringen og tilgjengelige ortofoto, kan det se ut som om stien ned til vannhullet går rett
på baksiden av annekset»

I følge klager er situasjonen nå at bygningen er satt opp rett over der det går en sti som andre har
vegrett til. Dette uttaler klager at tiltakshaver ikke har anledning til, og klager anmoder
kommunen om å avvise byggesøknaden. Med henvisning til plan- og bygningsloven § 21-6
uttaler klager at vilkåret «framstår som klart» er oppfylt for å avvise en søknad. I vedtaket som

354

godkjente oppføring av anneks på gbnr 34/47 med ref 2017/2071 vurderte Rådmannen det som
at det innsendte rettsforliket ikke var relevant for aktuelle byggesak da dokumentet ikke
dokumenterer noen rettighet til sti over gbnr 34/47.
Klager påberoper at det følger av forarbeidene til plan- og bygningsloven Ot.prp. 45 (2007-2008)
at bygningsmyndighetene har plikt til å undersøke og vurdere privatrettslige forhold. Rådmannen
har i godkjenningen av byggesaken undersøkt og vurdert de privatrettslige forhold. I sin
vurdering har Rådmannen kommet til at overnevnte forhold ikke kommer i konflikt med
vannvegen da vannvegen går fri i forhold til plasseringen av annekset. Vannvegen ble vurdert på
side 7 i saken (se ovenfor), og plasseringen ble vurdert på side 8 i byggesaken:
«Tiltaket er plassert i nordvestre hjørnet av eiendommen. Bakgrunnen for plasseringen oppgis å være
solforhold og utsikt. Da Rådmannen var på befaring på eiendommen, ble det registrert at eiendommen er
forholdsvis bratt. I nedre del (østre side) av eiendommen var det i tillegg forholdsvis fuktig. Det kan se ut
som om omsøkte tiltak er plassert på tilnærmet samme høydenivå som bygningene på naboeiendommene
gbnr 34/5 og 34/1, noe som kanskje har en sammenheng med at terrenget er noe mindre bratt akkurat her.
Annekset plasseres 5 meter fra nabogrense mot gbnr 34/5, noe som er over minsteavstanden.
Bygningsmassen på gbnr 34/5 ligger til gjengjeld ca 10 meter fra samme eiendomsgrense, noe som
medfører en avstand mellom bygningsmassen på ca 15 meter. Kravet på 8 meter mellom bygningsmassen
er ivaretatt mot både gbnr 34/5 og 34/1, og Rådmannen kan ikke se at tiltakets plassering medfører en
vesentlig ulempe for naboeiendommene, og anser derfor plasseringen som vurdert.»

Klager anfører videre at det er begått en saksbehandlingsfeil i det hans klienter ikke har fått
innkalling til befaring, og kan vanskelig se at det er foretatt befaring etter at tiltaket ble påstartet
(før godkjenning forelå). Klager mener det ikke er foretatt nødvendig undersøkelse og vurdering,
og mener det er gjort saksbehandlingsfeil. Rådmannen gjennomførte en befaring av tiltaket
28.06.2017 (ref. 2017/2013-2) etter at det ble meldt om ulovlig bygging. Bakgrunnen for
befaringen var for å konstatere om det pågikk bygging på annekset, og om dette annekset var
bygd eller ikke. Det er ikke vanlig praksis at et område befares sammen med naboer når det
meldes inn ulovlig bygging på en eiendom.
Dersom tiltakshaver får godkjent byggesaksbehandlingen anfører klager at det må innhentes
tillatelser fra parter med rettigheter i vannvegen. Dette er et privatrettslig forhold Rådmannen
ikke anser som relevant for denne saken.
Konklusjon vannveg
Det er ikke gjort saksbehandlingsfeil i byggesaken. Dersom tiltaket er plassert på vannveg, er det
tiltakshaver som har bygd i strid med tillatelse.
Konklusjon
Rådmannen kan ikke se at det er gjort saksbehandlingsfeil. Klager gis ikke medhold.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår klage på vedtak DS 678/17 datert 31.10.2017. 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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Arne Grådal
7295 Rognes

Delegert vedtak
Delegerte saker - LNT - nr. 343/08
Deres ref:

Vår ref

Dato

2008/2027-9

09.12.2008

Søknad om deling av grunneiendom - gbnr 34/3 - søker: Arne Grådal
Saksopplysninger:
Arne Grådal søkte den 02.06.08 om fradeling av en hel teig på ca. 2000 m2 av sin eiendom gnr.
34 bnr. 3 som er tenkt overdratt til Olav Bjerke som tilleggstomt til hans hytteeiendom gnr. 34
bnr. 39. Tilleggstomten er tenkt som et alternativt areal for anneks.
Teigen som søkes fradelt ligger på Aunvollan, ca. 4 km. sørvest for Rognes.
Ved nabovarslingen fremkom følgende nabomerknader:
Nabo Ole Roger Aune:
- ”Jeg Ole Roger Aune (g.br. 34-1), nabo til Arne Grådal (g.br. 34-3) sin eiendom som
søkes om fradeling til hyttetomt har noen innsigelser til mottatt søknad.
Jeg har da hatt besøk av Arne Grådal om å få underskrift på nabovarsel om fradeling
av parsellen på setervollen, til hyttetomt. Hen bemerket da at han hadde tenkt å selge
den til Olav Bjerke som har nabohytta til parsellen (g.br. 34-[39]). Som jeg da
bemerket til han skrev jeg under for mottatt varsel, men ville ikke krysse ut for
samtykker.
Mitt synspunkt på mottatte søknad om ny hyttetomt er at der oppe på sætervollen nå
begynner å bli en veldig tett bebyggelse av hytter, dette er noe jeg vet at det er flere
som mener. Jeg ber at dette vurderes i sammenheng med at søknaden skal gåes
igjennom, jeg vet da ikke om det er noe reglement som sier noe om tetthet på
utbygging av utmark? Men forutsetter at dere tar med det i vurderingen.
Som tidligere benevnt så ble det også nevnt at det var Olav Bjerke som ønsket å kjøpe
ut eiendommen, det er vel også noen regler om hvor store hytteeiendommer skal
være? Og han har jo en stor hyttetomt fra før.
Videre så må jeg nevne at det der over vollen er en sti/vannvei som går over denne
parsellen som jeg har krevd hevd på. Denne stien har det tidligere vært en runde i
forliksrådet med, (…).
Vil også bemerke at vi alle her oppe i marka har en jordskiftesak om grensegang
pågående nå, ikke at det nødvendigvis har noe med dette å gjøre.
(…)”
Postadresse
7290 STØREN
E-post: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no

Telefon
72 40 30 00
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Telefaks
72 40 30 01

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

Nabo Werner Aune:
- ”(…)
Jeg – Werner Aune g. 34 br. 5-6-7 – har følgende innsigelser:
 Mener at tetthetsgraden blir for stor/tett, med andre ord – det vil bli trangt
mellom hyttene
Reglement – avgrensing til naboeiendommer?
 Regler for å skille ut setervoll fra gårdsbruket? (g.br. 34-3)
 Over setervollen til Ole Roger Aune – Arne Grådal – Werner Aune og
Sigmund Aunøyen er det en gammel hevd om sti/vannveg (den gamle
vassvei) som forliksrådet har hatt en runde på (…). Slike hevder er det
verd vel å ta vare på – det knytter seg historie bak, både fra fortid – nåtid
og for kommende slekter.
Dessverre kom jeg til å skrive under på nabovarsel ang. fradeling hyttetomt (Arne
Grådal), men i ettertid har jeg tenkt at dette kom litt brått på, så jeg tar et forbehold
i denne saken, og at det blir tatt til etterretning, og at jeg holdes orientert om
saksgangen.”
Deling av landbrukseiendom er søknadspliktig etter jordlovens § 12.
Deling av eiendom er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens § 93 h.
Fradelingen søkes i et område som i kommuneplanens arealdel er arealdisponert til LNFområde
(LNF2H) der det kan tillates spredt hyttebebyggelse inntil 15 hytter. I bestemmelsene til
kommuneplanens arealdel står det blant annet at ny bebyggelse ikke skal lokaliseres nærmere
registrerte kulturminner enn 100 meter. Søknaden ble derfor sendt til Sametinget og
Fylkeskommunen for uttalelse.
Sametinget:
- ”(…)
Etter vår vurdering av beliggenhet og ellers kjente forhold kan vi ikke se at det er fare
for at tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete samiske kulturminner.
Sametinget har derfor ingen spesielle merknader til planforslaget.
Skulle det likevel under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre
levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes
Sametinget omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet
ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem soom skal utføre arbeidet i
marken.
Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i
følge kml. § 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan for eksempel være hustufter,
gammetufter, teltboplasser (synlig som et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt
ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det
knytter seg sagn til. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av
kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme fredet kulturminne, eller
sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6.
(…)”
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 relativt liten risiko for at planen vil komme i konflikt med slike.
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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.
For øvrig har Sør-Trøndelag fylkeskommune ingen merknader til [søknaden].”
Vurderinger:
Når det gjelder vegretten til vannkilde nevnes ikke gnr. 34 bnr. 3 som tjenende eiendom i
rettsforliket. På vedlagt skisse er imidlertid en tilkomst til vannhullet tegnet inn over teigen.
Denne retten må tinglyses på den nye eiendommen.
Det er en jordskiftesak som pågår i området. I begjæringen om jordskifte står det at det ikke er
kjente tvister inennfor området, og at det kun ønskes en grensegang over usikre grensepunkter.
Dermed skulle ikke den pågående jordskiftesaken bety noe for denne saken.
Eiendommen gnr. 34 bnr. 3 er en landbrukeiendom, og må således vurderes etter jordloven.
Det er gjort følgende landbruksfaglige vurdering av søknaden:
- ”Det søkes om tillatelse til fradeling av en parsell på ca 2 dekar fra eiendommen Aune
gbnr 34/3. Denne parsellen ligger i setermarka sør for Rognes sentrum, og er en
gammel utmarksslått som er delvis gjengrodd med krattskog. Det foregår ikke
seterdrift i området, og denne parsellen ligger i dag inneklemt mellom annen
fritidsbebyggelse.
Rettslig utgangspunkt.
Etter jordlovens § 12 kan eiendom som er nytta eller kan nyttes til jord- og skogbruk
ikke deles. Samtykke til fradeling kan gis dersom samfunnsinteresser av stor vekt
taler for det, eller deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen
kan gi. Ved avgjørelsen skal det bl.a. tas hensyn til om deling kan føre til drifts- eller
miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal også tas hensyn til godkjente
planer for arealbruken etter plan- og bygningsloven og det skal tas hensyn til
kulturlandskapet.
Bestemmelsene må tolkes i lys av jordlovens § 1. Formålet med jordloven er å legge
forholdene til rette slik at jordviddene i landet med skog og fjell og alt som hører til
kan bli brukt på den måten som er mest gagnlig for samfunnet og de som har yrket sitt
i landbruket. Arealressursene bør disponeres på en måte som gir en tjenlig, variert
bruksstruktur ut fra samfunnsutviklingen i området.
Området brukes i dag mest i forbindelse med fritidsbruk. Det er ikke seterdrift på
setrene i området. Det er knapt nok husdyr på beite lenger. Beiting skjer mest med
streifdyr fra nabolag. Vi har ikke kjennskap til om setervollene i området høstes eller
slåes på noen måte lenger. Grunneier oppgir at parsellen ikke representerer noen verdi
for eiendommen annet enn til fritidsformål. Dette begrunnes med at arealet ligger
mellom annen fritidsbebyggelse.
Fradeling vil derfor etter vårt skjønn ikke føre til drifts- eller miljømessige ulemper
for landbruket i området. Fradeling synes også forsvarlig ut fra den avkastning
eiendommen kan gi.
Landbruksforvaltningen har ingen merknader til fradeling av en parsell på ca 2 dekar i
henhold til jordlovens § 12 fra eiendommen gbnr 34/3”
Hyttenaboen har et ønske om å erverve området for å ha anneks til sin fritidsbolig.Teigen som
søkes fradelt ligger inneklemt mellom hyttene i nord og den gamle setervollen i sør. Det er
vanskelig å se for seg at arealet kan brukes til noe annet.
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Utenfor regulerte hyttefelt har Midtre Gauldal kommune ingen spesielle bestemmelser som
regulerer hvor tett hyttene kan stå, hvor mange hytter som kan bygges på hver tomt eller hvor
store hyttetomter kan være.
Det skulle dermed ikke være noe i vegen for at teigen fradeles med det formålet å være
tillegsareal for Bjerkes hyttetomt.
Søknaden er i tråd med arealbruksformålet i kommuneplanens arealdel.
Søknaden kommer ikke i konflikt med registrerte kulturminner.
Det er dermed ingen ting i vegen for fradeling av teigen.
Vedtak:
Midtre Gauldal kommune gir tillatelse ettter jordlovens § 12 til fradeling av en teig av
eiendommen gnr. 34 bnr. 3 som tilleggsareal til hyttetomten gnr. 34 bnr. 39 som omsøkt av Arne
Grådal 02.06.08.
Midtre Gauldal kommune gir tillatelse ettter plan- og bygningslovens § 93 h til fradeling av en
teig av eiendommen gnr. 34 bnr. 3 som tilleggsareal til hyttetomten gnr. 34 bnr. 39 som omsøkt
av Arne Grådal 02.06.08. Tillatelsen gis på følgende vilkår:
- vegretten som hviler på teigen må tinglyses på den nye eiendommen.

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

Med hilsen

Øyvind Aundal
fagleder plan og byggesak

Kopi til:
Ole Roger Aune
Werner Aune
Olav Bjerke

7295 Rognes
7295 Rognes
7295 Rognes
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Fra: Arne Grådal[a.graadal@c2i.net]
Mottatt: 10.05.2010 13:58:13
Til: postmottak
Tittel: Klage til LNT v/Aundal

Nytt forsøk! Original i underskrevet stand framlegges senere når skriver til pc fungerer!
Mvh. Arne Grådal
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Midtre Gauldal kommune
v/fagleder Øyvind Aundal
7290 Støren

Forsinket klage på delegert sak – LNT – 343/08 datert 9.12.2008
Klagen gjelder vedtaket siste setning "-vegretten som hviler på teigen må tinglyses på den nye
eiendommen."
Dengang jeg mottok vedtaket undret jeg over hva dette innebar. At noen annen hadde veirett over
denne teigen, var etter den kjennskap jeg hadde, helt usannsynlig. Jeg fant ingen annen forklaring
enn at setningen var å anse som en påminnelse til meg som selger at jeg ved salg .måtte påse at
kjøper fikk tinglyst rettighet til adkomst.
Så har jeg ikke tenkt mer over dette før kjøper oppsøker meg og foreviser brev fra avd.ing.
Wilhelmsen hvor er anført "Delingsvedtaket stiller krav om tinglysing av vegrett også på det nye
gbnr 34/47. Denne tinglysing må forevises byggesakskontoret." Han anmoder meg som selger
ordne opp i dette. Jeg "skjønner ikke noe", men finner det rimelig at dette er selgers ansvar.
Etter forespørsler hos saksbehandlerne framkommer at jeg plikter tinglyse en rettignet til adkomst
til vannhull. Det er nabo Ole R. Aune som skal ha denne rettigheten. I sak 343, 1.avsnitt under
saksbehandlers "vurderinger" side 3 står " Når det gjelder vegretten til vannkilde nevnes ikke 34/3
som tjenende eiendom i rettsforliket. På vedlagte skisse er imidlertid en tilkomst til vannhullet
tegnet inn over teigen. Denne retten må tinglyses på den nye eiendom."
Min klare påstand er at det ikke eksisterer noen hevdvunnen rett til adkomst til vannhull over min
eiendom. Der finnes ingen sti og den naturlige adkomst er langs veien som fører fram til Ole R.
Aunes hytte. Dette framgår også i de offentlige kartverk hvor stien er inntegnet. Dersom en ser på
godkjent plassering til W. Aunes hytte blir en vannvei over min eiendom også ulogisk fordi hans
hytte vel "kommer i veien"? Mitt spørsmål blir videre: Hvorfor tar saksbehandler hensyn til en
framlagt skisse fra nabo uten at jeg gis anledning til å uttale meg for dernest å pålegge meg å
tinglyse veirett over min eiendom? Hadde ordbruken i vedtaket vært noe sånt som "rett til å benytte
sti til vannhull" så ville jeg i alle fall ha skjønt hva dette innebar og hadt mulighet til å klage innen
fristen!
Min påstand blir derfor at det må gjøres nytt vedtak i sak 343 hvor siste setning strykes.
7295 Rognes, den 9.mai 2010.

Vennlig hilsen Arne Grådal/sign
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Arne Grådal
7295 ROGNES

Delegert vedtak
Delegerte saker - Næring, plan og miljø - nr. 202/10
Deres ref:

Vår ref
2008/2027-16

Dato
16.08.2010

Klage på vilkår i delingstillatelse - søknad om deling av grunneiendom –
gbnr 34/3
Saksopplysninger:
Det ble 09.12.08 gitt tillatelse etter jordlovens § 12 og (den daværende) plan- og bygningslovens
§ 93 h til fradeling av en teig av gnr. 34 bnr. 3 som tilleggsareal til hyttetomten gnr. 34 bnr. 39.
Tillatelsen ble gitt på vilkår om at en vegrett som hviler på teigen må tinglyses på den nye
eiendommen.
Eier av eiendommen gnr. 34 bnr. 3 er Arne Grådal.
Kjøper av parsellen er Olav Bjerke. Den nye eiendommen har fått gnr. 34 bnr. 47. Den nye
eiendommen er ikke overdratt til Olav Bjerke ennå.
Vilkåret i delingstillatelsen ble påklagd av Arne Grådal 09.05.10.
Forvaltningslovens § 28 sier at enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig
klageinteresse.
Fristen for å klage er 3 uker, jf. forvaltningslovens § 29. For øvrig gir forvaltningslovens § 31
bestemmelser for når klage kan behandles etter at fristen er oversittet.
Klagen kan i alle tilfelle ikke tas under behandling som en klagesak mer enn ett år etter at
vedtaket er gjort.
Vurderinger:
Klageren er som selger av eiendommen part, og har dermed som part i saken klagerett på
vedtaket.
Fristen for klage er oversittet.
Også fristen for gjenopptagelse etter at klagefristen er gått ut er oversittet.
Klageren har hatt god tid på seg til å lese gjennom vedtaket med saksopplysninger og
vurderinger, og har dermed hatt tid til å sette seg inn i vedtaket og klage tidligere. Vi mener det
derfor ikke er grunnlag for å behandle klagen nærmere.
Postadresse
7290 STØREN
E-post: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no

Telefon
72 40 30 00

370

Telefaks
72 40 30 01

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

I forbindelse med klagen fra Grådal har vi fått tilgang til den opprinnelige protokollen fra
forliksbehandlingen i forliksrådet, der grunneieren av gnr. 34 bnr. 4 godkjenner at
naboeiendommene, deriblant gnr. 34 bnr. 3, får bruke en gammel stirett til en vannkilde. Stiretten
går også over gnr. 34 bnr. 3. Denne protokollen har vært grunnlaget for at vilkåret i vedtaket ble
gitt. Selv om eieren av gnr. 34 bnr. 3 ikke er nevnt i protokollen, viser kartet fra
forliksbehandlingen at den påståtte vegretten er tegnet inn over gnr. 34 bnr. 3.
Tinglysing av vegretten er ikke en stor byrde, og oppfylling av vilkåret i delingsvedtaket skulle
ikke være noe stort problem for selger og kjøper. Vi kan heller ikke se at vedtaket berører så
viktige interesser for partene at det foreligger særlige grunner for å ta saken opp på nytt.
Vedtak:
Klage fra Arne Grådal datert 09.05.10 avvises uten realitetsbehandling.
Begrunnelse:
Klagefristen etter forvaltningslovens § 29 er gått ut.
Oppreisningsfristen etter forvaltningslovens § 31 er også gått ut.
Vi gjør oppmerksom på at dette avvisningsvedtaket kan påklages etter reglene i
forvaltningsloven.

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

Med hilsen

Øyvind Aundal
fagleder plan og byggesak
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SITUASJONSKART
Gnr: 34

Eiendom:

Bnr: 47

For: 0

5nr: 0

Adresse.

Hj.haver/Fester: GRÅDALARNE, 7295 ROGNES

MIDTRE
GAULDAL
KOMMUNE

Dato: 14/1-2010 Sign:

Målestokk
1:1000
I

(7
/
/
34/4

I

II
1
\\
\\
11
II
II
II
II
II
11
1I

Li
1Chn

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler,
kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid
må undersøkes nærmere.

http://kartinois.no/midtre-gauldal/ConteneprintDynaLeg.asp?Left=571267.30336843...
14.01.2010
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Kommunens sakow

vedlegg nr

Søknad om ansvarsrett
Kontrollplan

Side

F-

ak

etter plan og bygningsloven
MIDTRE GAULDAI, KOMMUNE
7290 STØREN

Søknaden Weklar
Gnr

Elendoed
byggested

Bar

36

Festenr.

Bygnimsnr.

Bolmnr.

47

Adresse

Postnr.

AUNVOLLAN

Poststed

7295

ROGNES

Foretak
Foretak

Organksastonsnr

OLAV BJERKE
Aorease

Postnr.

Poststed

7295
Telaron

ROGNES

womaktperson

Telefeks

Mobiteleron

OLAV BJERKE

95184959

E-post adresse

OLAV.BIERKEGAULDALEN.NO
Ansvareoppostre
Funksjoner og filtaksklasse

Ansvarsområde

(FRO. KER. UTF. KU1)
og angi tiltairektassene
PROIKPR/UTF/KUT

Beskriy foretakets ansvarsonråder nerunder ewntuelle områder gitt
tontreeplan for viktige ag k11013110
0erråder
I IELE T/LTAKET

- PERSONLIG ANSVARSKETT

(DOKUMENTASJON SE VEDLEGG)

GodkjønnIng ay foratek
vecmggnr.

Foreligger sentral godkjersing innentor ansyarsområdene?Legg i rnbue ved godkjenningsbees.

FVed Ngg nr.

Søknad om lokal godkjenning for områder hvor sentral g cdlqenning ikke foreligger.

F-

Kontroll
Ansvarlig kontrollerendeforetaktorplikter seg til å la gjennomtørekontroll
-av egne ansvarsområder i samsyar Illed eget system.
av dato

samsyar med kontrollplan tor yiktige og kritiske områder

0

Underskrtfter
Anavarlig seker (SFIK) for tiltaket

Foretakets underskrift Ild. foretakets godljeonleg

Foretak

Foretak

OLAV BJERKE
Dalo

OLAV BJERKE
Ub
nderskr

15012010
Gjent/Mi

Ikke relevant

Dato

ert‘k./

med Nokkbokstover

Gontas med bokkboksravee

OLAV BJERKE
Kormtans

undersrult/06

15.01.2010

OLAV BJERKE

L

L

godkjenning

munens navn stempe

Dato

undenkr41
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Sde

Vedlegg til byggesøknad på eiendommen gnr 36 bnr 47,
oppføring av fritidsbolig.

Dokumentasjon av kvalifikasjoner ansvarsrett:
•
•

Fagbrev industri trehusproduksjon
Ansatt Støren Treindustri 1985 til dd. —produksjon bygg.

Egen praksis :
•
•

tilbygg egen fritidsbolig
oppføring fritidsbolig Rune Bjerke

Rognes 15.01.10

Olav Bjerke
X.CLU-

381

Midtre Gauldal Kommune
Teknisk Avdeling

Henviser til mottatt nabovarsel om bygging av hytte på G7Br. 34/47
Klage, innvendinger:

Ser her at Olav Bjerke søker om å bygge hytte på eiendom 34/47.
Eier av tomta er som jeg forstår fortsatt Arne Grådal!
Jeg har i denne sammenheng noen synspunkter på dette!
I tidligere søknad om fradeling av denne tomta ble det i denne godkjenningen pålagt at en
vannvei over tomta måtte tinglyses i sammenheng med fradelingen.
Som jeg ser av vedlagt kart i nabovarslet så har eiendommen fått et eget gbr. 34/47, er dette
da tinglyst?
Ser at påtegnet plassering av hytta ligger midt i vannveien? Dette godkjenner jeg ikke!
Også i denne søknaden om fradeling, så gikk den ut på at Olav Bjerke ønsket tileggstomt for
bygging av anneks. Jeg ser da ikke helt meningen med å trenge annekset helt opp i den
trangeste delen av tomta hvor det egentlig ikke er plass til å bygge på, men det måtte være
mer fornuftig å plassere den nede på platået der han har hytte fra før. Ut fra tidligere saker
dere har mellom Olav Bjerke og Werner Aune, så aner det meg at det er noe annet som ligger
bak her!
Jeg må få benevne at det oppe på dette området på Aunevollan begynner å bli tett bebyggelse
av hytter og jeg mener at dette må vurderes, og også befares før det taes noen avgjørelse på
denne søknaden, vet at andre rundt meg har synspunkter på denne tettheten også.
Videre må jeg bemerke, i sammenheng med en pågående grensegang så har jeg tilbydt Arne
Grådal å bytte bort denne tomta med ei annen tomt jeg har som er godkjent for hyttetomt i en
reguleringsplan jeg har. Dette var vi å så på i høst, og han skulle tenke på det. Jeg mener i den
sammenheng at jeg ikke tar fra han retten, muligheten til å ha ei tomt som det er mulighet til å
få satt seg opp ei hytte på i å med at jeg påklager hyttebygging på 34/47.
Jeg har ikke vært å målt på plassen men bredden mellom fjøset på min settervoll og annekset
til Werner Aune, at det der er mye mer en ca. 20 meter tror jeg ikke og at det der da skal
presses inn ei hytte til aksepterer jeg ikke, selv om det ikke er noen regler om tetthet av
hyttebygging i Midtre Gauldal Kommune. Og atpåtil så er den tiltenkt midt over en gammel
vannvei som jeg har fått godkjent rett på i fradelingsgodkjenningen.
Håper at Midtre Gauldal Kommune tar en skikkelig gjennomgang å setter seg inn i helheten
her oppe på dette setervollområdet.

25.01.2010

Med Hilsen
/4,
Ole Roger Aune

382

Midtre Gauldal kommune
Avd. NPF
Rådhuset
7290 Støren

Nabomerkand/klage vedr. søknad om tillatelse til tiltak på eiendommen gnr
34 bnr 47, oppføring av hytte.
Viser til mottatt nabovarsel vedr. oppføring av hytte på eiendommen gnr 34 bnr 47,
Aunvollan, og som eier av eiendommen gnr 34 bnr 5,6,7 har jeg følgende merknad:
Plassering av omsøkte hytte på eiendommen medforer at det blir veldig tett mellom denne og
øvrig eksisterende bygg i området.
Plasseringen og liten avstand til min eiendom medfører at det vil bli veldig innsyn til
bygg/uteareal på min eiendom og motsatt veg. Dette finner jeg ikke akseptabelt.
Etter min mening må det være fult mulig å finne annen plassering av hytten på eiendommen
som vil det være fordelaktig for begge parter.
Gjør også oppmerksom på at det over eiendommen går en gammel "vannver som kan
komme i konflikt med foreslåtte plassering av hytte. Viser her til saksbehandling/vilkår i fbm.
med fradeling av eiendommen gnr 34 bnr 47.
Vil sterkt anbefale at bygningsmyndigheten foretar befaring for vurdering av plasseringen.

Rognes 30.01.2010

Werner Aune
7295 Rognes

c://e//

LTAIL.
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Olav Bjerke
7295 ROGNES

Deres ref:

Vår ref
2010/165-4

Dato
21.04.2010

Foreløpig melding - fritidsbolig på eiendommen gbnr 34/47.
Foreløpig melding i forvaltningssak
Sak
10/165
Saken datert
15.01.10
Saken blir avgjort av

Saken mottatt
19.01.10
Saksbehandler
Odd Wilhelmsen

Saken blir avgjort
Nærmere opplysninger om hvorfor saken ikke kan avgjøres med en gang
Vi har stor arbeidsbyrde, slik at nye saker må vente en tid.
Vi må innhente uttalelser fra andre instanser
Andre grunner til at saken ikke kan avgjøres med en gang
Deling er tillatt som tilleggsareal til eiendommen gbnr 34/39 og med tillatelse til bygging anneks
på tomten, ikke fritidsbolig.
Delingsvedtaket stiller også krav om tinglysning av vegrett også på det nye bruksnummeret
(gbnr 34/47). Denne tinglysning må forevises byggesakskontoret.

Med hilsen

Odd Wilhelmsen
Avd.ingeniør
Postadresse
7290 STØREN
E-post: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no

Telefon
72 40 30 00

384

Telefaks
72 40 30 01

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

HOVSTAD

& KVERNRØD
I KONTORFELLESSKAP

M.N.A.
Advokat Bjøm Hovstad
Advokat Frode Kvemrød

Midtre Gauldal kommune
Byggesakskontoret
7290 STORFN

Advokat Anna Th. Flatmo
Postboks 125
7291 STØREN
Tel.: (+47)72 43 02 00
Fax.: (+47) 72 43 02 01
E.post:
ost(c91
auldalsadvokatene.no
Intemettadr.
www. auldalsadvokatene.no
Avd.kont. Berkåk, Rennebu

Vår ref

(bes oppgill

sed ssar)

Deres ref

01.02.2012

11-37402

BYGGESAK,

Dato

ANNEKS PÅ EIENDOMMEN

GNIR. 34 BNR. 47

Jeg viser til tidligere innsendt søknad om byggetillatelse av 15.01.2010, mottatt hos kommunen
19.01.2010, fra Olav Bjerke, 7295 Rognes, som er eier av ovennevnte eiendom. Saken synes å ha
fått nummeret 10/165.
I kommunens brev av 21.04.2010 til Olav Bjerke, foreløpig melding om forvaltningssak, anføres
at det ikke er tillatt meg bygging av fritidsbolig på tomten, under henvisning til at det i forbindelse
med en forutgående delingssak hvor eiendommen ble opprettet var forutsatt at parsellen skulle
være tilleggsareal til eiendommen gnr. 34 bnr. 39, og at det kun vil være tillatt med bygging av
anneks, ikke selvstendig fritidsbolig, på tomta.

./

Det har hele tiden vært Olav Bjerkes mening at det som skulle bygges skulle være et anneks, og
det må antas at misforståelsen om dette skyldes de tegninger som var vedlagt søknaden. Det ble
lagt til grunn at tegningene først og fremst var av interesse for å vise utvendige mål og fasader, og
at innredning og møblering ikke var av betydning for spørsmålet om byggetillatelse, og det ble
derfor sendt inn en standardtegning hvor det var vist muligheter for innredning som selvstendig
fritidsbolig. Vedlagt følger revidert tegning som viser samme bygning uten kjøkken, dvs, som
viser at bygningen skal være anneks uten funksjon som selvstendig fritidsbolig.
Det kan for øvrig stilles spørsmål ved om det er holdbart med et vilkår av den art som er satt i
delingssaken, så lenge vilkåret har vært at den parsell som den gang ble fradelt skulle være
tilleggsareal til den på forhånd eksisterende eiendom. Om det er ct relevant hensyn i delingssaken
å ta stilling til hvordan bygninger skal fordeles internt på den eiendom parsellen legges til, dvs. på
Advokat Bjern Hovstad
Bankgiro: 4355 14 81213
Klientkonto: 4355 14 81221
E-post: hovstadrd. auldalsadvoka ne.no
Org.nr.: 977 340 470

Advokat Anna Th. Flatrno
Bankgiro: 5081 06 06484
Klientkonto: 5081 06 06492
13-post:flatmord auldalsadvoka ne.no
Org.nr. 989 278 126

386

Advokat Frode Kvernrod
Bankgiro: 4355 14 81248
Klientkonto: 4355 14 81256
Epost: kvemrodrd Yauldalsadvokatene.no
Org.nr.: 981 810 228

2

den samlede eiendom etter at den ha fått tilleggsareal, er en annen sak. Jeg antar at det i d
tilfelle ikke er nødvendig å gå nærmere inn på dette.
De er i brevet av 21.04.2010 videre vist til at delingsvedtaket stiller krav om tinglysing av vegrett.
Dette vilkåret må det etter min oppfatning ses fullstendig bort fra.
For det første er det neppe noen som helst holdbar hjemmel for å stille et slikt vedtak i
delingssaken. Dette er utpreget privatrettslige forhold som skal ses bort fra i delings- og
byggesaksbehandling. Jeg viser til plan- og bygningslovens § 21-6 og kommentaren til denne i
"fhyrens kommentarutgave 2010 side 399-401. for det annet var vilkåret heller ikke oppfulgt i
delingssaken eller av tidligere eier, slik at Bjerke overtok eiendommen uten at noen heftelse om
vegrett fremgikk av grunnboka. Bjerke var ikke part i delingssaken, og vilkåret retter seg således
mot den tidligere eieren, søkeren i delingssaken.
Jeg ber etter dette om at byggesøknaden blir behandlet snarest.

387
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Olav Bjerke
7295 ROGNES
Deres ref:

Vår ref
2010/165-10

Dato
30.01.2013

Foreløpig melding - anneks på eiendommen gbnr 34/47
Foreløpig melding i forvaltningssak
Sak
10/165
Saken datert
15.01.2010
Saken blir avgjort av

Saken mottatt
19.01.10
Saksbehandler
Odd Wilhelmsen

Saken blir avgjort
Nærmere opplysninger om hvorfor saken ikke kan avgjøres med en gang
Vi har stor arbeidsbyrde, slik at nye saker må vente en tid.
Vi må innhente uttalelser fra andre instanser
Andre grunner til at saken ikke kan avgjøres med en gang
Viser til skriv datert 18.10.2012 til Advokatene Hovstad & Kvernrød.
Søknaden er som sagt klar til behandling, men saksbehandler er av den formening at plassering
av annekset i forhold til eksisterende bebyggelse ikke har de brukskvaliteter som tiltaket krever.
En viser til plan- og bygningslovens § 29-2 som sier:
-Ethvert tiltak etter kap. 20 skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn
innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og
naturlige omgivelser og plassering.
Det er derfor ønskelig at tiltakshaver gjennomgår plassering av annekset på nytt, og kommer
med en tilbakemeldig på dette skriv, før saken behandles.

Odd Wilhelmsen
Avd.ingeniør
Postadresse
7290 STØREN
E-post: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no

Telefon
72 40 30 00

389

Telefaks
72 40 30 01

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

HOVSTAD

& KVERNRØD
I KONTORFELLESSKAP

M.N.A.

Advokat Bjørn Hovstad
Advokat Frode Kvernrød

Midtre Gauldal kommune
7290 STØREN

Advokat Atma Th. Flatmo
Postboks 125
7291 STØREN
Tel.: (+47)72 43 02 00
Fax.: (+47)72 43 02 01
E.post:
ost
auldalsadvokatene.no
Internettadr.
www. auldalsadvokatene.no
Avd.kont. Berkåk, Rennebu

Vår ref (bes oppgitt
10-38817

ved svar)

Deres ref
2010/165-10

Dato
08.02.2013

BYGGESAK, ANNEKS PÅ EIENDOMMEN GNR. 34 BNR. 47

Jeg viser til kommunens brev av 30.01.13 til Olav Bjerke, Rognes.
Av brevet fremgår det at saken ikke kan behandles med det første fordi saksbehandler er av den
mening av plassering av annekset i forhold til eksisterende bebyggelse ikke har de brukskvaliteter
som tiltaket krevet, og det bes derfor om at tiltakshaver gjennomgår plassering av annekset på nytt
og kommer med en tilbakemelding før saken behandles.
Det savnes en nærmere redegjørelse for hva det er som etter saksbehandlers mening medfører
mindreverdig brukskvalitet med den foreslåtte plassering. Etter Bjerkes mening er plasseringen
fullt ut tjenlig, og det er derfor vanskelig å se at det skulle være noen grunn til å revurdere
plasseringen ut fra bruksmessige hensyn, men det vil man selvfølgelig vurdere dersom det konkret
blir angitt hva man mener er bruksmessig mindreverdig ved den foreslåtte plassering. Jeg ber
derfor om at dette konkretiseres noe nærmere.
En slik konkretisering bør komme med det aller første. Jeg viser til at søknaden om bygging første
gang ble innsendt i 2010, og senere er blitt endret grunnet at det ved en feil var krysset av for
fritidsbolig i stedet for anneks. Denne feilen ble så rettet, og det er allerede nå gått nokså lang tid
siden kommunen meddelte at saken nå skulle tas under behandling (18.10.2012).
Saksbehandlingstiden begynner å bli betenkelig lang.
Jeg minner avslutningsvis om bestemmelsene i forvaltningslovens § 12 tredje ledd.

ta
Advokat Bjørn Hovstad
Bankgiro: 4355 14 81213
Klientkonto: 4355 14 81221
E-post: hovstad
auldalsadvokatene.no
Org.nr.: 977 340 470

Advokat Anna Th. Flatmo
Bankgiro: 5081 06 06484
Klientkonto: 5081 06 06492
E-post: flatmo
auldalsadvokatene.no
Org.nr. 989 278 126
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Advokat Frode Kvernrød
Bankgiro: 4355 14 81248
Klientkonto: 4355 14 81256
E-post: kvemrod
auldalsadvokatene.no
Org.nr.: 981 810 228

Olav Bjerke
7295 ROGNES

Delegert vedtak
Delegerte saker - Næring, plan og miljø - nr. 3/14
Deres ref:

Vår ref
2010/165-13

Dato
14.01.2014

Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring anneks på fritidseiendommen gbnr
34/47 på Aunvollan.
Tiltakshaver: Olav Bjerke
Saksdokumenter:
I
Søknad om tillatelse til tiltak
Olav Bjerke
I
Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
I
Gjenpart av nabovarsel
I
Situasjonsplan
I
Tegninger
I
Søknad om ansvarsrett/personlig ansvarsrett
Olav Bjerke
I
Søknad om deling gbnr 34/3, delegert LNT-sak 343/08
I
Nabomerknad oppføring hytte, datert 30.01.2010
Werner Aune
I
Nabomerknad datert 25.01.2010
Ole Roger Aune
I
Byggesak, anneks på gbnr 34/47, datert 01.02.2012
Adv. Hovstad & Kvernrød
Saksopplysninger:
Saken ble først fremmet som søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 34/47.
Det ble påpekt fra byggesakskontoret at fradelingsvedtaket i delegert LNT-sak 343/08 gjaldt
tilleggstomt til eiendommen gbnr 34/39, og at det ikke var anledning til å oppføre ny hytte på
denne tilleggseiendommen.
Søknaden ble da omgjort til å gjelde for anneks på eiendommen gbnr 34/47.
Annekset får et bebygd areal på 42 m2, og et bruksareal på 36 m2.
Nabomerknader fra Ole Roger Aune (eiendommen gbnr 34/1) og Werner Aune (eiendommen
gbnr 34/5) påpeker anneksets plassering i forhold til eksisterende bebyggelse, samt mulig
blokkering av «vannvei» nevnt i delingssak 343/08.
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

Vurderinger:
Når det gjelder nytt anneks så har dette vært med i vurderingene i forbindelse med godkjenning
deling i delegert LNT-sak 343/08, og en kan ikke se at plasseringen bryter med de forutsetninger
som er angitt i delingssaken. Vedrørende krav om tinglysning av vegrett, noe som er medtatt i
delingssaken, så er dette en privatrettslig sak som ikke berører byggesaken.

Vedtak:
Nabomerknader fra Ole Roger Aune og Werner Aune tas ikke til følge.
Søknad om tillatelse til tiltak – oppføring anneks på eiendommen gbnr 34/47, godkjennes som
omsøkt. Jmf. Plan- og bygningslovens § 20-1.
Godkjenning av ansvarsrett:
Olav Bjerke
Personlig ansvarsrett

Hele tiltaket

Bygningsopplysninger i matrikkelen vil bli oppdatert i h.h.t. vedtaket.
P.g.a sen saksbehandling vil behandlingsgebyr ikke bli innkrevet.

Med hilsen
Hubertina Doeven
Enhetsleder
Næring, Plan og Forvvaltning

Odd Wilhelmsen
Avd.ingeniør

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.

Kopi til:
Advokatene Hovstad & Kvernrød
Ole Roger Aune
Werner Aune

Postboks 125

7291
7295
7295

STØREN
ROGNES
ROGNES

Side 2 av 2

393

Side 3 av 3

394

ADVOKATKONTORET

NORDENFJELDSKE

DA

ADVOKATENE M.N.A. AMDAHL, KROGSTAD, MELTING, EVENSEN
ADV. MARCUS AMDAHL
amdahl@advnord.no
ADV. GUNNAR KROGSTAD
krogstad@advnord.no

Midtre Gauldal kommune
Næring, plan og forvaltning

ADV. KNUT MELTING
melting@advnord.no

7290 STØREN

ADV. TOR RIKARD EVENSEN
evensen@advnord.no
CAMILLA ØDEGAARD LETNES
Ansatt advokat
Ietnes@advnord.no
MORTEN SVARSTAD
Ansatt advokat
svarstad@advnord.no

Vår reT,

Deres ref.:

Trondheim,

1629/GK

2010/165-13

14. februar 2014

KLAGE

PÅ DELEGERT

VEDTAK

Jeg representerer Ole Roger Aunc, cier av gnr. 34, bnr. 1, og Ivar Olav Aunc, cier av gnr. 36,
bnr. I ; begge eiendommer i Midtre Gauldal kommune.
Med dette skal delegert vedtak av 14.01.14 i sak nr. 3/14 påklages. Begrunnelsen vil gis i det
følgende, og jeg tar forbehold om å komme tilbake med ytterligere anførsler og bakgrunn for
klagen.
I vedtaket er det spesielt trukket fram at det privatrettslige forholdet som gjelder vegretten
over tomta ikke er hensyntatt. Det er riktig at det offentlige ikke skal ta stilling i
privatrettslige tvister, men det er også sånn at visse forhold må være på plass før en bygning
kan settes opp.
Rettslig er disse forhold omtalt i pbl. § 21-6. Utgangspunktet er at det offentlige ikke skal ta
stilling til privatrettslige forhold. Imidlertid sier paragrafens andre punktum at dersom "det
framstår som klart for bygningsmyndighetene at tiltakshaver ikke har de privatrettslige
rettigheter søknaden forutsetter, kan søknaden avvises".
I dette tilfellet er situasjonen at bygningen er tenkt satt opp rett over der det går en sti som
andre har vegrett til. Dette har tiltakshaver ikke anledning til å gjøre, og søknaden bør derfor
avvises. Jeg har ikke fått opplyst at det foreligger noen tvist om selve vegrettens eksistens.
Dermed er vilkåret "framstår som klart" oppfylt.
Det følger av forarbeidene (Ot.prp. 45 (2007-2008)) at bygningsmyndighetene har plikt til å
undersøke og vurdere slike privatrettslige forhold, så fremt de påberopes i saken. Det er gjort
her.

TRONDHEIM
VERDAL
MELHUS

Nordregt. 6, 7011 Trondheim
Jernbanegt. 19, 7650 Verdal
Løvsetv. 4, 7224 Melhus

Org.nr.994 889 907MVA

Postadr
Postadr.:
Postadr.:

Pb. 251, 7401 Trondheim
Pb. 251, 7401 Trondheim
Pb. 251, 7401 Trondheim

fellesadvnord.no
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Av vedtaket framgår ikke at slik undersøkelse og vurdering er gjort, noe som må betraktes
som en saksbehandlingsfeil.
Videre —dersom kommunen etter å ha gjennomført en slik undersøkelse og vurdering —mot
formodning skulle komme fram til at byggetillatelse kan gis; må de påse at det framgår av
tillatelsen at den bare gjelder i forhold til plan- og bygningslovgivningen.
Dette framgår heller ikke av vedtaket, og er dermed nok en saksbchandlingsfeil.
Saken er altså den at tiltakshaver —dersom han får byggetillatelse etter klagebehandlingen —
må innhente tillatelse for bygging fra de som har vegrett over tomta. Det er her sentralt at
stien går der den går; og det er absolutt ingen automatikk i at tiltakshaver uten videre kan
legge om denne. Det måtte i så fall skje gjennom en enighet mellom ham og
rettighetshaverne.
Videre vil jeg på vegne av mine klienter sette et spørsmålstegn ved plasseringen av annekset.
Tiltakshaver har rikelig med plass ved den hytta han allerede har i området, og annekset burdc
vært satt opp der. Slik det nå er tenkt plassert virker det som det kan være gjort med tanke på
at bygningen senere kan oppgraderes til en fullverdig hytte, som så kan selges med egen tomt.
Det er videre grunn til å bemerke at det allerede er mange bygninger på Aunvollen, og at dette
i seg selv kan være en grunn for å avslå søknaden.
Jeg ber om å bli holdt orientert om den videre framdrift i saksbehandlingen.

Med vennli

en

unnar Kr gstad

396

2

Saksframlegg

Arkivnr. 34/47

Saksnr. 2014/534-3

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
113/14

Møtedato
25.08.201
4
Saksbehandler: Hubertina Doeven

Klagebehandling - klage fra Advokatkontor Nordenfjeldske på delegert
vedtak sak 3/14 - Oppføring av anneks på fritidseiendommen 34/47

Dokumenter i saken:
1 I
Klage på delegert vedtak - Søknad om
tillatelse til tiltak - oppføring av anneks Aunvollan, gbnr 34/47 - tiltakshaver Olav
Bjerke
2 U Foreløpig svarbrev - vedrørende klage på
delegert vedtak
3 S Klagebehandling - klage fra Advokatkontor
Nordenfjeldske på delegert vedtak sak 3/14 Oppføring av anneks på fritidseiendommen
34/47

Advokatkontoret Nordenfjeldske
DA
Adv.kontor Nordenfjeldske DA

Vedlegg fra tidligere saksbehandling:
 Delegert vedtak 343/08 – Deling av grunneiendom etter PBL og jordloven
datert 09.12.2008
(Delingssak)
 Klage på delegert vedtak 343/08 v Arne Grådal
datert 09.05.2010
 Delegert vedtak 202/10 – klagen avvises
datert 16.08.2010
 Delegert vedtak 3/14 – Tillatelse til tiltak for bygging av anneks
datert 14.01.2014
(Byggesak)
-----Merknader i Byggesaken
 Merknad fra Ole Roger Aune til byggesaken
datert 25.01.2010
 Merknad fra Werner Aune til byggesaken
datert 30.01.2010
 Motmerknad fra Adv. Hovstad
datert 01.02.2012
 Anmodning om endret plassering av anneks fra M.G. kommune
datert 30.01.2013
 Svar på krav om endret plassering av anneks v Adv. Hovstad datert 08.02.2013
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Saksopplysninger
Adv. Krogstad i Advokatfirmaet Nordenfjeldske DA klager på vegne av Ole Roger Aune, eier
av gnr/bnr 34/1 og Ivar Olav Aune, eier av gnr/bnr 36/1 på tillatelse til tiltak som er gitt i den
delegerte byggsaken 3/14. Tillatelsen gjelder oppføring av et anneks på eiendommen 34/47,
hjemmelshaver Olav Bjerke. Tidligere hjemmelshaver var Arne Grådal.
Ole Roger Aune er part i saken og har klagerett på vedtaket. Når det gjelder Ivar Olav Aune er
dette noe usikkert, men på grunn av jordskifte på Aunvollen, har sistnevnte antagelig også
klageadgang. Klagen er framsatt innen fristen og kan derfor realitetsbehandles.
Vedtaket som ble fattet i den delegerte byggesaken 3/14 har følgende ordlyd:
Nabomerknader fra Ole Roger Aune og Werner Aune tas ikke til følge.
Søknad om tillatelse til tiltak – oppføring av anneks på eiendommen gbnr 34/47, godkjennes
som omsøkt. Jmf. Plan- og bygningslovens § 20-1.
(…)

Fig. 1 Omsøkt tiltak på eiendommen 34/47, tidligere parsell av eiendommen 34/3
Klagens innhold:
Det klages på plasseringen av annekset og klageren begrunner dette med at de privatrettslige
forhold ikke er hensyntatt og at kommunen derfor ikke har anledning til å fatte vedtak slik det er
gjort.
Klageren mener at når kommunen ikke har undersøkt og vurdert dette, er det begått
saksbehandlingsfeil. I tillegg kommer kravet om å påse at gitt tillatelsen bare gjelder i forhold til
plan- og bygningsloven, noe som ikke kommer fram i vedtaket. Det må innhentes tillatelse for
bygging fra de som har vegrett over tomta. Dette må skje gjennom enighet mellom partene.
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Klageren setter videre spørsmålstegn ved plassering av annekset, all den tid tiltakshaver har
rikelig med plass ved den eksisterende hytta. Det virker som om annekset senere skal
oppgraderes til fullverdig hytte, som så kan selges med egen tomt.
Kort historikk
 2008 – delingssaken
Søknad fra daværende eier Arne Grådal (gnr/bnr 34/3) om fradeling av denne (ubebygde)
parsellen på ca 2 daa. Parsellen er tiltenkt Olav Bjerke som eier gnr/bnr 34/39. Nabomerknader
fra Ole R. Aune og Werner Aune om at en sti, som det er krevd hevd på, har vært gjennom
forliksrådet, samt at det vises til en pågående jordskiftesak. Kommunen fatter vedtak etter
Jordloven og Plan- og bygningsloven og det slåes fast at det skal være tilleggsareal til 34/39.
Det sette imidlertid ikke krav om sammenføying. Derimot settes det vilkår om ”vegretten som
hviler på teigen må tinglyses på den nye eiendommen”. Eiendommen blir oppmålt på nytt og får
gnr/bnr 34/47.
 2010 – klagesaken på delingssaken
Arne Grådal klager på vedtaket fra 2008 hvor det settes ned påstand om å fjerne vilkåret om
tinglysning. Grådals klage blir ikke realitetsbehandlet da klagefristen og oppreisningsfristen er
godt ut jf. Forvaltningsloven. Grådal påstår i sin klage at det ikke eksistere noen hevdvunnen rett
til atkomst til vannhull over sin eiendom. Kommunen beskriver i sitt saksframlegg at den har
fått tilgang til den opprinnelige protokollen fra forliksbehandlingen – der grunneier av 34/4
godkjenner at naboeiendommene får bruke en gammel stirett til en vannkilde – og hvor
inntegnet sti også går over den aktuelle parsellen. Grådal påklager ikke avvisningsvedtaket.
 2010 – byggesaken
Kommunen påpeker at deling er tillatt med bakgrunn i oppsetting anneks, ikke fritidsbolig, slik
det er søkt om. Advokat Hovstad representerte Olav Bjerke under byggesaksbehandlingen. Han
viser til at dette er en misforståelse og begrunnes i at feilaktige (standard-)tegninger er lagt ved
byggesaken.
Han mener at vilkåret i delingssaken må ses bort fra, da dette er utpregete privatrettslige forhold.
I tillegg mener han at Bjerke ikke kan klandres for mangelfull oppfølging av tidligere eier.
Bjerke overtok eiendommen uten heftelser i henhold til grunnboka. På forespørsel fra
kommunen om å se nærmere på anneksets plassering i forhold til dets funksjon, dets bygde og
naturlige omgivelser, svarer Hovstad med å returnere spørsmålet til hva kommunen anser å
medføre ”mindreverdig brukskvalitet med den foreslåtte plasseringen”. For Bjerkes bruk er
plasseringen fullt ut formålstjenlig.

Vurdering
Kjernen i klagen er plassering av annekset, og de privatrettslige forholdene – som er hjemlet i
PBLs § 21-6 – anføres som begrunnelse.
Privatrettslige forhold
Mens Adv. Hovstad i en motmerknad i byggesaken har argumentert for at slike forhold må ses
bort fra i delings- og byggesaksbehandling, mener Adv. Krogstad det stikk motsatte.
§ 21-6. Privatrettslige forhold
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Med mindre annet følger av loven her, skal bygningsmyndighetene ikke ta stilling til
privatrettslige forhold ved behandling av byggesøknader. Dersom det framstår som klart for
bygningsmyndighetene at tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettigheter søknaden
forutsetter, kan søknaden avvises. Eventuell tillatelse etter denne lov innebærer ingen avgjørelse
av privatrettslige forhold. Kommunen kan fastsette frist for tiltakshaver for supplering av
søknaden.
Rådmannen er uenig med Hovstad og enig med Krogstad i at privatrettslige forhold må vurderes
når disse har direkte innvirkning på det omsøkte tiltaket. Etter rådmannens vurdering går dette
direkte fram av § 21-6, andre setning. Således er det rett at kommunen ikke kan godkjenne et
byggetiltak som hindrer en privat rettighet. Dette er noe annet enn å blande seg inn i /ta stilling
til privatrettslige forhold. Det bes kun om holdbar dokumentasjon.
Det er imidlertid fortsatt usikkert og uklart hvorvidt denne rettigheten er reell. I 2010 fikk
kommunen innsyn i en forliksprotokoll som ble lagt til grunn for å kreve vilkår i delingssaken.
Dette vilkåret er aldri blir oppfylt. Grådal mener i 2010 at det ikke finnes noen hevdvunnen rett
til atkomst til vannhull, noe Hovstad også gjør ved å vise til at ingen heftelser om vegrett
framgikk av grunnboka. Krogstad viser i sin klage til at kommunen ikke har gjort sin
undersøkelsesplikt og vurdert forholdet og mener dette er en saksbehandlingsfeil. Rådmannen er
uenig i dette. I byggesaken er det satte vilkåret tatt opp til ny vurdering, men kommet fram til at
det ikke er en reell situasjon, all den tid argumentet ikke er underbygget med dokumentasjon.
Heller ikke Krogstad beviser den hevdvunne retten, f.eks ved å legge ved kopi av
forliksprotokollen, og ikke blir den kommentert nærmere i klagen. Det må forventes at den
forulempende parten kan underbygge sin merknad.
Rådmannen mener derfor at kommunen i byggesaksbehandling har vurdert dette punktet,
underkjent Aunes merknad, og dermed frafalt kravet om oppfylling av vilkåret. Krogstad
kommer ikke med nye opplysninger som var kjent for kommunen i vedtaksfasen.
Anneksets plassering
Uavhengig av de privatrettslige forhold har kommunen i byggesaken også vurdert plassering av
annekset med hjemmel i PBLs § 29-2.
§ 29-2. Visuelle kvaliteter
Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn
innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og
naturlige omgivelser og plassering
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Krogstad påpeker også her et allerede kjent moment, nemlig at det er trangt om plassen der
annekset skal plasseres. Det går fram av kommunens kartverk at avstand mellom eksisterende
bygningene er på 40 meter. Annekset er tegnet innenfor de lovpålagte 4 meters avstand til
nabogrensen.
Rådmannen er ikke uenig i denne betraktningen og mener også at den valgte plasseringen ikke
kan være særlig bekvem for dagens grunneier Bjerke. Kommunen kan imidlertid ikke hjemle et
eventuelt avslag eller vedta en annen plassering fordi den ikke er liker valget. Heller ikke kan
kommune spekulere i om det aktuelle annekset muligens skal ha et annet formål i en senere fase.
At det er mange bygninger på Aunvollen er heller ikke grunn til avslag så lenge denne parsellen
er bebyggbart med anneks og innenfor de lovpålagte grensene.
Annekset ligger på ”samme linje” (nord-sør), som øvrig bebyggelse. Den vil ligge på kote 581
og dermed er det et moment at den vil ligge høyere – om ikke mye – enn omgivelse/
eksisterende bebyggelse. Det ble vurdert til å være av såpass marginal karakter at godkjenning
av annekset på omsøkt areal ble gitt i byggesaken.
Konklusjon
Rådmannen kan ikke se at kommunen har hatt hjemmelsgrunnlag for å avslå søknaden som
omsøkt, så lenge avstand til nabogrensene er overholdt og påstand om veirett ikke er
dokumentert. Rådmannen kan heller ikke se at kommunen ikke har overholdt sin
undersøkelsesplikt.

Rådmannens innstilling
Klagen fra Adv. Krogstad i Advokatkontor Nordenfjeldske i brev datert 14.2.2014 på delegert
vedtak 14.1.2014, sak 3/14, tas ikke til følge.
Dette skjer i hjemmel i Plan- og bygningslovens § 1-9 og begrunnes med at en ikke kan se at
kommunen har hatt hjemmelsgrunnlag for å avslå det omsøkte tiltaket. Det er ikke kommet fram
nye opplysninger eller dokumentasjon i den foreliggende klagen.

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 25.08.2014
Rådmannens innstilling, enstemmig vedtatt.
Vedtak
Klagen fra Adv. Krogstad i Advokatkontor Nordenfjeldske i brev datert 14.2.2014 på delegert
vedtak 14.1.2014, sak 3/14, tas ikke til følge.
Dette skjer i hjemmel i Plan- og bygningslovens § 1-9 og begrunnes med at en ikke kan se at
kommunen har hatt hjemmelsgrunnlag for å avslå det omsøkte tiltaket. Det er ikke kommet fram
nye opplysninger eller dokumentasjon i den foreliggende klagen.
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Ole Roger Aune
ole.roger.aune@sti-as.no

Deres ref:

Vår ref
2014/534-5

Dato
07.10.2016

Oversendelse av vedtak - Presisering vedrørende saksgang - Klage på delegert
vedtak 3/14 - oppføring av anneks på eiendommen 34/47
Midtre Gauldal kommune fattet et delegert vedtak 3/14 om oppføring av anneks på
fritidseiendommen 34/47. Tiltakshaver er Olav Bjerke.
Saken ble påklaget av Adv. Krogstad som representerte deg i brev datert 14.2.2014. Klagen ble
behandlet i kommunens Utvalg for Næring, plan og miljø sak 113/14 – møtedato 25.8.2014.
Av ulike årsaker, vesentlig stor arbeidsbelastning, har vi ikke sendt saken videre til
Fylkesmannen for endelig vedtak. Heller ikke er partene i saken underrettet om utfallet av den
forberedende klagebehandlingen. Dette beklager vi på det sterkeste.
Ingen av partene har imidlertid etterspurt inntil nylig da kommunen ble gjort oppmerksom på at
det var uklart hva som hadde skjedd og skjer i saken.
Midtre Gauldal kommune vil derfor presisere følgende:
 Vedlagt dette brevet ligger den daværende klagebehandlingen som også er sendt
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag denne uken. Fylkesmannen vil nødvendigvis selv bruke
tid før saken avgjøres.
 Olav Bjerke har fått en tillatelse om oppføring av annekset i sak 3/14 som nevnt, og den
står ved lag fram til evt. Fylkesmannen opphever det kommunale vedtak etter sin
behandling av klagen. Fylkesmannen kan imidlertid også konkludere at vedtaket er
rettskraftig.
 Olav Bjerke har dermed full anledning å gjennomføre sitt tiltak men det er selvsagt en
risiko forbundet med dette, så lenge selve klagebehandlingen ikke er sluttført. Dette er
Olav Bjerke gjort kjent med muntlig etter kontorbesøk hos undertegnede i uke 39.
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 Olav Bjerke har ikke igangsatt tiltaket før nå, noe som er ukjent for kommunen hva dette
skyldes. Han har imidlertid en frist fram til 14.1.2017 for å etterkomme tillatelsen som er
gitt i 2014.
 Privatrettslige forhold som måtte oppsto før, under og etter byggeperioden er kommunen
uvedkommende og må løses med juridisk bistand.
Midtre Gauldal kommune forstår det slik at verken Ole Roger Aune eller Olav Bjerke pr. i dag
benytter seg av slik bistand, slik at dette brevet sendes dere direkte, med kopi til Fylkesmannen.
Enhver kommunikasjon med kommune må heretter stiles til
postmottak@midtre-gauldal.kommune.no

Med hilsen
Hubertina Doeven
Enhetsleder Næring, plan og forvaltning
Dette dokumentet er elektronisk signert og har derfor ingen håndskreven signatur.

Kopi til:
Olav Bjerke
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
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Olav Bjerke
7295 ROGNES

Deres ref:

Vår ref
2014/534-11

Dato
20.04.2017

Fornyet behandling av byggesak - ny byggesøknad
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har i brev datert 12.12.2016 behandlet klagen for oppføring av
anneks på Aunvollen, med den konklusjon at kommunens vedtak er opphevet. Dette gjelder
delegert byggesak 3/14, datert 14.1.2014. Saken er tilbakesendt til kommune for ny behandling.
Midtre Gauldal kommune har deretter mottatt brev fra Advokat Bjørn Hovstad med
tilleggskommentarer på Fylkesmannens beslutning. Brevet er datert 7.2.2017.
Midtre Gauldal kommune har nå gjennomgått saken på nytt og vurdert Fylkesmannens
avgjørelse. Vi har kommet fram til at du bør omsøke tiltaket på nytt. Vi har i tillegg kommet
fram til at det bør avholdes en formell forhåndskonferanse. I henhold til pbl § 21-1 kan
kommunen kreve slik forhåndskonferanse og vi anmoder at du møter torsdag 27. april 2017 kl.
9.00 på Rådhuset.
Din saksbehandler vil være Lisbeth Joramo, direkte telefon er 72403219 eller epost lijo@midtregauldal.kommune.no
Om tidspunktet ikke passer så ber vi deg ta kontakt med saksbehandler for å avtale nytt
tidspunkt.
Med hilsen
Hubertina Doeven
Enhetsleder Næring, plan og forvaltning
Dette dokumentet er elektronisk signert og har derfor ingen håndskreven signatur.
Kopi til:
Adv. Bjørn Hovstad
Ole Roger Aune
Bergstaden Bygg AS
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TIL:
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
E.C.Dahls g. 10, Trondheim
E-post: fmstpostmottak@fylkesmannen.no
FRA:
Bergstaden Bygg AS
Børre Langlandsveg 96
7380 ÅLEN
E-post: morten@bergstadenbygg.no

Klage på tiltak – Gnr/Bnr. 34/47 Anneks Olav Bjerke
SAKS NR.

2016/7773 PROSJEKT:
gbr. 34/47

Klagesak Aunvollen – Midtre Gauldal kommune

DATO:

18.10.2016

På vegne av naboene Tove Aune og Ole Roger Aune til tiltak på Gnr/Bnr, 34/47 ønsker vi å rette en klage på det
påbegynte tiltak på denne tomta. Tiltaket som er igangsatt er slik vi ser det ikke i samsvar med gitte byggetillatelse
14.01.2014.
Dette vil vi begrunne med følgende:
1. Situasjonsplan i opprinnelig søknad og igangsettelsestillatelse:
Situasjonsplanen i søknaden er ikke korrekt. Det er ikke påtegnet alle bygningene på nabotomtene. Da
tenker vi spesielt på hytte på Gnr/Bnr. 34/5 eier Tove Aune. Når søknaden ble sendt var eier Werner Aune.
Korrekt situasjonsplan:

Situasjonsplan i søknaden av 14.01.2008:

Hytta på Gnr/Bnr. 34/5 er oppført i 2003 og ligger klart nærmest det igangsatte tiltaket. (14m vegg til vegg)
Det er ansvarlig søker som skal sørge for at dokumentasjonen som sendes inn til kommunen er korrekt.
I dette tilfelle er den nærmeste bygningen ikke medtatt på situasjonsplanen.
Situasjonsplanen som er vedlagt søknaden og som kommunen har godkjent er derfor feil i forhold til
virkeligheten på søknadstidspunktet.
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2. Tiltaket som er påbegynt i forhold til omsøkte tiltak
Naboene til tiltaket har registrert at tiltaket nå er under oppføring. Det er påbegynt grunnarbeider i form av
pillarer. Naboer har dokumentert det som er igangsatt med følgende bildedokumentasjon av 16.10.2016:

1,5m

(Bilde tatt fra sør)

(Bilde tatt fra sør)

(Bilde tatt fra nord)

Tegningsgrunnlaget som er innlevert med byggesøknaden og godkjent av kommunen viser ikke terrenget
rundt annekset. I dette tilfellet er det 1,5m høyde på grunnmur / pillarer på det maksimale.
Tegningsgrunnlaget i byggesøknaden viser ingenting om hverken dette eller møne / gesimshøyder. Antar vi
at annekset får en mønehøyde på 4m vil da endelig mønehøyde til gjennomsnittlig utvendig terrengnivå bli
på ca. 5m, noe som ikke er byggeskikk for de øvrige hyttene i området.
Kommunen har også plikt til å kreve at dokumentasjonen i en byggesak er god nok for å gi
igangsettelsestillatelse. Vi mener at dokumentasjonen i byggesøknaden i dette tilfelle er direkte feil og ny
søknad må innsendes med riktig dokumentasjon.
BERGSTADEN BYGG AS
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Olav Bjerke har også i byggesaken til Werner Aune Gnr/Bnr. 34/5 når dette ble oppført i 2003 kommet med
følgende innsigelser (Kommentar fra Tove Aune av 17.10.2016):
Da Werner Aune søkte om anneks på gnr 34/5-6-7
Tidligere eier av gnr 34/39 Jostein Bjerke, far til Olav Bjerke var med og støpte pilarene.
Noen dager senere var han ned til midtre gauldal kommne og klaget på innsyn til deres hytte.
Etter mye fram og tilbake ca 1,5 til 2 år måtte vi kutte pillarene ned til under bakkenivå på det ene hjørnet.
Werner Aune måtte ha med bevis ned til meg om at pilarene var kappet.
Da vi skulle bygge måtte vi ta hensyn til vassveien for den var det hevd på.
Men nå bygger Olav Bjerke rett over denne veien, da kan ikke Ole Roger Aune og Ivar Olav Aune gå
der når de skal hente vann.
Annekset til Olav Bjerke kommer ca 14m fra anneksveggen vår, med pilarer til langt opp mot hytteveggen.
Han har da innsyn rett inn i vår anneks, noe vi ikke fikk for han.
Dette kan da umulig være lov. Dette hindrer også utsikten til hytten på gnr 34/5-6-7
Dette vitner om at naboene rundt tidligere har vært mottagelige for merknader fra Olav Bjerke, men at dette
tydeligvis ikke er gjensidig.
3. Adkomst til tiltaket og vassvegen
Situasjonsplanen i søknaden viser ikke hvordan adkomsten til tiltaket er tenkt gjennomført. Det er i
Opplysninger om tiltakets ytre rammer avkrysset for at tiltaket ikke gir endret adkomst. Videre er det
avkrysset for at vegen fram skal være privat og at dette er tinglyst.
Vi kan bekrefte at det ikke foreligger tinglyst vegrett fra privat veg fram til dette annekset.
Tomta (Gnr/Bnr. 34/47) ble i delegert vedtak av 09.12.2008 fradelt fra hovednummert (Dv 343/08).
I delingssaken er det gitt følgende krav for vedtaket:
- «Vegretten som hviler på teigen må tinglyses på den nye eiendommen.»
Dette vilkåret for gitte fradelingsvedtak er ikke oppfylt. Vegretten er ikke tinglyst på hverken Gnr/Bnr. 34/39
eller Gnr/Bnr. 34/47. Dette er nok en grunn til at en byggetillatelse ikke kan gis før grunnlaget for fradelingen
er på plass. Kommunen er pliktig til å undersøke dette vilkåret før igangsettelsestillatelse kan gis.
Det ligger en gammel vassveg over denne tomta. Vassvegen har blitt brukt fra gammelt av for å hente vann
til hytter og setre i området rundt. Annekset er plassert midt på denne vassvegen og sperrer denne
muligheten. Ingen av de omliggende hyttene i område har innlagt vann, slik at vann må hentes med bøtte.
Dette er godt kjent i administrasjonen i Midtre Gauldal kommune. Vi kan derfor ikke se årsaken til at
kommunen likevel velger å godkjenne bygningen midt på denne vegen.
4. Plasseringen av annekset på tomta
I følge situasjonsplanen som er vedlagt søknaden, er annekset plassert så langt det lar seg gjøre mot øst på
tomta. I henhold til PBL 4m fra hver side av grensene på hver side.
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I tillegg til dette gir denne plasseringen av annekset et direkte innsyn i hytta på Gnr/Bnr. 34/5. Det kan for
oss se ut som annekset er plassert for å direkte provosere naboene i hele området. Andre plasseringer kunne
ha løst dette uten at det hadde gått på bekostning av hverken adkomst eller utsikt fra annekset på Gnr/Bnr.
34/47 og med mye mindre sjenanse for naboene.
Gjennom tidligere saker for Gnr/Bnr 34/47 burde Midtre Gauldal erfart at en plassering av dette annekset
måtte gjøres med ettertanke. Vi er klar over at dette kan virke som privarettslige forhold, men hadde dette
blitt vurdert når søknaden ble behandlet, hadde Midtre Gauldal kommune «spart seg» for mye og etter vår
mening unødvendig saksbehandling i ettertid.

5. Bildedokumentasjon
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Konklusjon:
Vi ber Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om at Midtre Gauldal kommune gir byggestopp for tiltaket med umiddelbar
virkning. Det igangsatte tiltaket er ikke i samsvar med gitte tillatelse. Vi ber også kommunen om at det gis
oppsettende virkning med bakgrunn i Forvaltningslovens §42 inntil saken er behandlet på ny med korrekte
opplysninger.
Dette er en sak som har pågått å mange år og saksdokumenter fra tidligere saksgang kan fås ved henvendelse til
Midtre Gauldal kommune. Vi er selvfølgelig behjelpelig med evt. Tilleggsopplysninger som dere måtte trenge i videre
saksgang og eller andre tilleggsopplysninger i saken.
Vedlegg til dette brevet:
- Opprinnelig byggesøknad av 15.01.2010 (Igangsettelsestillatelse gitt 14.01.2014 MG kommune)

Med vennlig hilsen
(signatur)
Morten Jensås

morten@bergstadenbygg.no
Tlf. 484 04 987

Bergstaden Bygg AS
Kopi:
Tove Aune
Ole Roger Aune
Midtre Gauldal kommune v/postmottak@midtre-gauldal.kommune.no
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Fra: "Morten Jensås" <morten@bergstadenbygg.no>
Til: fmstpostmottak@fylkesmannen.no
Kopi: geir@bergstadenbygg.no, "ole roger aune" <ole.roger.aune@gauldalen.no>,
postmottak@midtre-gauldal.kommune.no
Sendt: 20. oktober 2016 19:08:07
Emne: Til saks nr. 2016/7773 gbr. 34/47 - Klage på igangsatt byggetiltak
Hei!
Viser til telefonsamtale vedrørende igangsatte byggetiltak på Gnr/Bnr. 34/47 på Rognes i Midtre Gauldal kommune
Ref. Fylkesmannen i Sør‐Trøndelags saks nr. 2016/7773 gbr. 34/47.
Oversender på vegne av naboer til påbegynte byggetiltak på denne tomta (Se vedlagte brev) + opprinnelig søknad
for det gjeldende tiltaket.

Med vennlig hilsen

Morten Jensås
Morten@bergstadenbygg.no
www.bergstadenbygg.no

484 04 987
[NYBYGG ‑ TILBYGG ‑ RIVING ‑ REHABILITERING ‑ PROSJEKTERING ‑ TEGNING ‑ SØKNADER]
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Bergstaden Bygg AS
Børre Langlandsveg 96
7380 ÅLEN

Deres ref:

Vår ref
2016/3362-2

Dato
01.11.2016

Foreløpig svar - Klage på tiltak gnr/bnr 34/47 Anneks Olav Bjerke
Midtre Gauldal kommune har mottatt kopi av brev, datert 18.10.2016 som er sendt
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Bergstaden Bygg AS har utformet brevet som en klage på
tiltaket som skjer på eiendommen gnr/bnr 34/47 – annekset til Olav Bjerke.
Slik klagen er formulert i brevet ser det ut til å omfatte et nytt forhold – nemlig at bygging ikke
skjer i samsvar med gitt byggetillatelse. Midtre Gauldal kommune har tatt kontakt med
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag vedrørende klagen. Fylkesmannen har pr. i dag en klage til
behandling som angår byggesaken fra 2014. Hvis brevet fra Bergstaden Bygg er å anse som en
formell klage, burde dette vært sendt Midtre Gauldal kommune for realitetsbehandling først, før
saken da oversendes Fylkesmannen for sluttbehandling. Slik saken står nå har dere imidlertid
ingen reell klageadgang, og en slik klage skal avvises fra vår side.
Det vil imidlertid bli registrert en tilsynssak på nevnte forhold, i og med at kommunen nå har
blitt gjort oppmerksom på mulig avvik. I en slik tilsynssak kan eventuelle avvik bli fulgt opp som
en ulovlighet etter plan- og bygningslovens kapittel 32.
Det kan se ut fra deres oversendelse at Olav Bjerke bygger ulovlig, men dette kan vi ikke ta
stilling til før han har fått en mulighet å uttale seg. Kommunen praktiserer bare i begrenset grad
såkalt utsatt iverksettelse eller stoppe bygging med umiddelbar virkning slik dere ber om. Dette
gjøres kun ved mulig skade som er irreversibelt, eller det er fare for liv og helse. Bjerke løper
selv uansett en økonomisk risiko om å rive helt eller delvis, hvis hans prosjekt avviker fra
opprinnelig søknad og tillatelse. Det er til enhver tid tiltakshaver selv som skal påse at
byggeprosjekt gjennomføres i tråd med lov og regelverk og gitte tillatelser.
Olav Bjerke anses å være informert med kopi av dette brevet, om at kommune vil følge opp med
tilsyn.
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Med hilsen
Hubertina Doeven
Enhetsleder Næring, plan og forvaltning
Dette dokumentet er elektronisk signert og har derfor ingen håndskreven signatur.

Kopi til:
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Tove Aune
Anders Aune
Ole Roger Aune
Olav Bjerke

Postboks 4710 Sluppen

7468

Trondheim

7295

ROGNES
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Olav Ivar Bjerke
7295 Rognes

Deres ref:

Vår ref
2017/2013-1

Dato
20.06.2017

Varsel om tilsyn - gbnr 34/47
Med hjemmel i plan- og bygningsloven kapittel 25 og § 31-7 vil Midtre Gauldal kommune ved
Enhet for Næring, Plan og Forvaltning gjennomføre et tilsyn på eiendom med gårds- og
bruksnummer 34/47.
Vi ber om at tilsynet avholdes onsdag 27.06.2017 kl. 09:00.
Bakgrunnen for tilsynet er fordi kommunen ønsker å besiktige eiendommen.
De gjøres oppmerksom på at tilsynet gjennomføres uavhengig av pågående byggesaker.
Fra kommunens enhet to rådgivere:
Kristine Bye og Even Greis Terjesønn Hansen

Med hilsen
Even Greis Terjesønn Hansen
Rådgiver
Dette dokumentet er elektronisk signert og har derfor ingen håndskreven signatur.
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Notat

Referanse

Dato

2017/2013-2

28.06.2017

Befaringsrapport– 28.06.2017
Tiltakshaver:
Adresse:
Gnr./bnr.:
Kommune:
Til stede:
Dato for befaring:
Tidspunkt:

Olav Ivar Bjerke
7290 Rognes
34/47
Midtre Gauldal kommune
Even Greis Terjesønn Hansen (Midtre Gauldal kommune)
Kristine Bye (Midtre Gauldal kommune)
28.06.2017
09:00-09:45

Befaringen ble gjennomført for å konstatere om annekset var oppsatt og om det foregikk
bygging. Befaringen/tilsynet var forhåndsvarslet i form av brev. Det ble konstatert at det var
bygget et anneks på eiendommen.
Under kan det sees bilder av eiendommen.
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Støren, 28.06.2017
Even Greis Terjesønn Hansen
Rådgiver
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Olav Ivar Bjerke
7295 Rognes

Delegert vedtak
Delegerte saker - Næring, plan og miljø - nr. 494/17
Deres ref:

Vår ref

Dato

2017/2013-3

28.06.2017

STOPPORDRE,
forhåndsvarsel om pålegg om retting, og forhåndsvarsel om ileggelse av
tvangsmulkt
etter pbl. §§ 32-2, 32-3, 32-4, og 32-5

Eiendom

: 34/47

Tiltakets adresse

: 7295 Rognes

Tiltakets art

: Oppføring av anneks

Tiltakshaver

: Ukjent

Saken gjelder:
Bygningsmyndigheten har blitt kjent med oppføringen av et anneks på gbnr 34/47. Oppføringen
er i strid med gjeldende lovverk.
Kommunen er forpliktet til å forfølge overtredelser av plan- og bygningsloven (pbl.) § 32-1.
Stoppordre:
Plan- og bygningsloven § 32-3 første ledd, sier følgende om stansing av arbeid og opphør av
bruk:
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.
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Plan- og bygningsloven § 32-4, sier følgende om pålegg om stans med øyeblikkelig virkning:
Om nødvendig kan plan- og bygningsmyndighetene gi den ansvarlige pålegg om stans av
arbeid eller opphør av bruk med øyeblikkelig virkning. Slikt pålegg kan gis uten
forhåndsvarsel. Om nødvendig kan plan- og bygningsmyndighetene kreve bistand av
politiet for gjennomføring av pålegg om stans.
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 20.07.2017.
Begrunnelse for forhåndsvarsel om pålegg om retting:
Bygningsmyndigheten befarte tiltaket 28.06.2017. Det ble da konstatert oppføring av anneks på
gbnr 34/47.
Oppføringen av annekset er søknadspliktig i henhold til plan- og bygningsloven (pbl.) §§ 20-1
jfr. 20-2. Bygningsmyndigheten kan ikke se at det er gitt tillatelse til tiltaket. Oppføringen av
annekset er dermed i strid med bestemmelsene i plan- og bygningsloven. På bakgrunn av dette
varsles det med dette at det vil bli vurdert å gi pålegg om retting.
Godkjenning i ettertid:
Det er anledning til å søke om godkjenning, alternativt tilbakeføring, av tiltaket etter pbl. § 20-1
innen ovennevnte frist. Det bemerkes at dette ikke innebærer noen form for forhåndsgodkjenning
av tiltaket. Dersom søknaden blir avslått vil det i samme vedtak bli fattet vedtak om pålegg om
riving og ileggelse av tvangsmulkt.
Ved innsendelse av søknad etter pbl § 20-1, må det tas kontakt med kvalifisert foretak som kan
stå ansvarlig for søknad, prosjektering, utførelse og eventuell kontroll, jf pbl. § 23-1. Søknad om
tillatelse til tiltak etter pbl. § 20-1 skal inneholde opplysninger som nevnt i forskrift om byggesak
(SAK10) § 5-4 i den utstrekning de er relevante for tiltaket og nødvendige for kommunens
behandling.
Det er søkers ansvar å påse at søknaden er i samsvar med bestemmelsene i pbl., forskrift om
tekniske krav til byggverk (TEK10) og SAK10 § 5-4, herunder at naboer er varslet og at
nødvendige dispensasjoner er omsøkt.
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 arbeidet ikke
stanses øyeblikkelig.
En tvangsmulkt fastsettes som et engangsbeløp, en løpende mulkt eller en kombinasjon av
engangsbeløp og løpende mulkt. Momenter som vurderes ved fastsettelsen er blant annet
overtredelsens grovhet, fordeler ved overtredelsen og at den oppfordrer til rettidig oppfyllelse av
et pålegg.
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Begrunnelse for stoppordre:
Bygningsmyndigheten befarte annekset og eiendom gbnr 34/47 den 28.06.2017. Det ble da
konstatert at annekset var oppført og det pågikk arbeid på bygningen.
Oppføringen og arbeidet er søknadspliktig i henhold til pbl. §§ 20-1 jfr. 20-2
Bygningsmyndigheten kan ikke se at det er gitt tillatelse til arbeidet. Oppføringen og arbeidet er
dermed i strid med plan- og bygningslovgivningen. Bygningsmyndigheten anses det som
nødvendig å gi pålegg med øyeblikkelig virkning på grunn av at det per dags dato ikke foreligger
noe vedtak og tillatelse fra bygningsmyndigheten som tillater oppføringen av annekset på
eiendommen.
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 opplyses det at et pålegg som ikke etterkommes innen fastsatt frist, vil
kunne følges opp med forelegg som kan få samme virkning som rettskraftig dom, jf. pbl §§ 32-6
og 32-7. Det orienteres om at «Blir pålegg i rettskraftig dom eller dermed likestilt forelegg ikke
etterkommet kan plan- og bygningsmyndighetene la de nødvendige arbeider utføre for regning av
den som dommen eller forelegget er rettet mot», jf. § 32-7 første ledd.
Pålegg kan etter pbl § 32-3 fjerde ledd tinglyses som heftelse på eiendommen dersom pålegget
ikke gjennomføres.

VEDTAK OM STOPPORDRE:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 32-3 jfr. 32-4 gis pålegg om stans av alt
arbeid på gbnr 34/47 med øyeblikkelig virkning inntil det foreligger en eventuell
tillatelse fra bygningsmyndigheten.
Bygningsmyndigheten må underrettes skriftlig når arbeidet er stanset.
Deres rettigheter:
De har rett til å uttale Dem før vedtak om ileggelse av tvangsmulkt fattes. Frist for dette settes til
4 uker fra brevets dato, jf pbl § 32-2 første ledd.
Klageadgang
Dette er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser som kan påklages til overordnet
forvaltningsorgan innen 3 uker, jf. forvaltningsloven kapittel VI.
“Melding om rett til å klage på forvaltningsvedtak” er vedlagt som siste side i dette vedtaket.

Med hilsen
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Siri Solem
Fungerende Enhetsleder ved
Næring, Plan og Forvaltning

Even Greis Terjesønn Hansen
Rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk signert, og krever ingen håndskreven signatur.
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Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
(Forvaltningsloven § 27 tredje ledd)

Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis De ønsker å klage over vedtak De har fått
underretning om.
Klagerett:
Den som er part eller har rettslig klageinteresse, har rett til å
(forvaltningsloven (fvl.) § 28) klage over avgjørelsen/vedtaket.
Hvem kan det klages
Klagen sendes til oss, dvs. det organet som har fattet vedtaket.
til?
Hvis vi ikke tar klagen til følge, sender vi den til overordnet
(fvl. § 28)
forvaltningsorgan som er Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.
Klagefrist:
Klagefristen er tre - 3 - uker fra den dag underretningen om
vedtaket kom frem til vedkommende part. Det er tilstrekkelig at
klagen er postlagt innen fristens utløp. Dersom klagen kommer
inn etter fristens utløp, kan vi se bort fra klagen. Klagen kan
(fvl. §§ 29, 30 og 31)
imidlertid tas under behandling når det foreligger særlige
grunner, som tilsier at klagen blir prøvd. Det må derfor opplyses
om årsaken til forsinkelsen. En klage som er avgjort av
Fylkesmannen, kan ikke påklages videre.
Rett til å kreve
Dersom en part mener at vedtaket ikke er begrunnet, kan det
begrunnelse:
settes frem krav om det. Slik krav må fremsettes innen
(fvl. §§ 24 og 25)
klagefristen utløp. Klagefristen blir i så fall avbrutt og ny frist
begynner å løpe fra den dag begrunnelsen er kommet frem til
klager.
Klagens innhold:
I klagen må det presiseres
- Hvilket vedtak parten klager over

(fvl. § 32)

Utsetting av
gjennomføringen av
vedtaket:
(fvl. §§ 31 og 42)

Rett til å se sakens
dokumenter og kreve
veiledning:
(fvl. § 11)

Kostnader ved klagen:

(fvl. § 36)

-

Årsaken til klagen

-

Den eller de endringer som parten ønsker

-

Eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for
vurderingen av klagen

Klagen må undertegnes av klager eller hans fullmektig.
Selv om partene har klagerett, kan vedtaket vanligvis
gjennomføres straks. Det er imidlertid gitt adgang til å søke om å
få utsatt iverksetting av vedtaket, inntil klagefristen er ute eller
klagen er avgjort. Fylkesmannen kan på selvstendig grunnlag ta
stilling.
Med visse begrensninger har partene rett til å se dokumentene i
saken. Reglene om dette finnes i forvaltningsloven §§ 18 og 19.
Partene må i slikt tilfelle kontakte Midtre-Gauldal kommune.
Partene vil da få nærmere veiledning om adgangen til å klage, om
framgangsmåten og om reglene for saksbehandlingen.
Det kan søkes om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp
etter reglene om fritt rettsråd. Her gjelder imidlertid visse
inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannens kontor eller advokat
kan gi nærmere veiledning. Det er også adgang til kreve dekning
for vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken, f.eks.
advokatbistand. Dette forutsetter vanligvis at underinstansen har
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gjort en saksbehandlingsfeil som fører til endring av vedtaket.
Klageinstansen vil kunne orientere om retten til å kreve slik
dekning.
Klage til
Sivilombudsmannen:

Hvis partene mener de har vært utsatt for urett fra den offentlige
forvaltnings side, kan partene klage til Stortingets ombudsmann
for forvaltningen (Sivilombudsmannen). Sivilombudsmannen kan
ikke selv endre vedtaket, men kan gi sin vurdering av hvordan
den offentlige forvaltning har behandlet saken, og om det er gjort
eventuelle feil eller forsømmelser. Dette gjelder likevel ikke i
saker som er avgjort av Kongen i statsråd. Dersom partene får
klagen avgjort i statsråd fordi Kongen er klageinstans, kan
partene ikke senere bringe saken inn for Sivilombudsmannen.
Mer informasjon om klage til Sivilombudsmannen finnes på
www.sivilombudsmannen.no
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Olav Ivar Bjerke
7295 Rognes

Delegert vedtak
Delegerte saker - Næring, plan og miljø - nr. 678/17
Deres ref:

Vår ref

Dato

2017/2071-9

10.10.2017

Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av anneks - gbnr 34/47
- Aunevollan - Tiltakshaver Olav Bjerke

Saksdokumenter
Søknad om tillatelse til tiltak
Opplysninger om tiltakets ytre rammer
Opplysninger gitt i nabovarsel
Kvittering for nabovarsel
Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger
Situasjonskart i målestokk 1:1000, dater 19.05.2017
Plan-, snitt- og fasadetegninger
Pilarhøyder, målsatt
Nabomerknader
Motmerknader
Saksopplysninger:

Saken gjelder
Det søkes om oppføring av anneks på eiendommen gbnr 34/47. Bygningen har et bebygd areal
(BYA) på 43,9 m2, et bruksareal (BRA) på 36 m2, og inneholder ett soverom, oppholdsrom og
utvendig bod. Inngangspartiet er i tillegg overbygget som en forlengelse av utvendig bod.
Mønehøyde er 3,47 meter målt fra topp pilarer, og takvinkel er 22 grader. Innvendig
gesimshøyde/raftehøyde er oppgitt til 2,1 meter fra pilartopp.
Høyden på bygningens pilarer varierer fra 15 cm på det laveste, til 85 cm på det høyeste og et
gjennomsnitt på ca 47 cm.
Postadresse
7290 STØREN
E-post: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no

Telefon
72 40 30 00

470

Telefaks
72 40 30 01

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

Tiltaket søkes oppført på en eiendom som er ubebygd, men som er fradelt som et tilleggsareal til
gbnr 34/39.
Planstatus
Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel, vedtatt 30.04.2010, og avsatt til landbruk,
natur og friluftsliv (LNF), sone 2, hvor det kan tillates oppføring av spredt fritidsbebyggelse.
Nabovarsel
Naboer er lovlig varslet, og det foreligger merknader til saken:
1. Morten Jensås v/Bergstaden Bygg, på vegne av nabo gbnr 34/4, Tove Aune og gbnr 34/1,
Ole Roger Aune, mottatt 21.06.2017:
"På vegne av nabo på Gnr/Bnr. 34/5 Tove Aune klager vi på utsendte nabovarsel på
Gnr/Bnr. 34/47, Tiltakshaver Olav Bjerke i Midtre Gauldal kommune.
1. Tegningsgrunnlag
Det utsendte nabovarselet er ikke komplett slik vi kan se det. Dette forklarer vi med
følgende: Fasadetegningene må vise fasadene med omliggende terrengnivå samt påføres
møne –og rafthøyde sammen med selve fasadetegningene. Dette har vært kommunens
praksis i tidligere lignende saker. (De vi mener er grunnmur / pilarhøyde + fasaden) Vi
har grunnlag for å tro at de påførte grunnmurshøydene ikke samsvarer med det som er
utført i virkeligheten. Her må det gjennomføres en befaring før saken behandles.
2. Dokumentasjon på vassvegen / tinglysning
Her må tiltakshaver legge fram dokumentasjon på at forutsetningene for at det ble gitt
fradeling av tomta. Dette var blant annet at vannvegen som går over tomta skulle
tinglyses før fradelingen fant sted. Dette må gjøres før byggesøknaden behandles, dette
fordi dette var en forutsetning for å få fradelt tomta. Vedlagt til denne e‐posten er et
underskriftsark fra naboer og berørte som bevitnelse på at den gamle vassvegen. Det
synes oss også svært merkelig at Olav Bjerke personlig hadde innsigelser til oppføringen
av annekset på Gnr/Bnr. 34/5 Tove Aune, nettopp med bakgrunn i at den først tenkte
plasseringen kom i konflikt med vassvegen. Nå bygger han selv midt i traseen for denne
gamle vassvegen.
3. Henvisninger til tidligere korrespondanse i saken
Vi ber om at kommunen tar stilling til de punktene vi har lagt fram i tidligere brev blir
vurdert. Dette ber vi om at gjøres skriftlig i forbindelse med behandlingen av
byggesøknaden.
Vedlagt er derfor brevet fra den opprinnelige innsigelsen til tiltaket og vi ber om at dette
brevet blir vedlagt i den videre behandlingen av saken. Vi er av den formening om at
denne saken gir en presedensvirkning for lignende fremtidige saker. En godkjenning av
dette tiltaket vil være det samme som å si at Midtre Gauldal kommune tilgir ulovlige tiltak
hvor bygging er startet på feilaktig søknadsgrunnlag. Kommunen som tilsynsmyndighet
har også en forpliktelse til å følge opp ulovlige byggeprosjekter."
2. Lene Bjerke, mottatt 19.07.2017:
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"Mitt navn er Lene Bjerke. Olav Bjerke er min onkel. Etter å ha sett alle mailene som har
kommet inn til dere fra Ole Roger Aune, vil jeg her belyse litt for Dere sakens kjærne.
Samtidig stiller jeg spørsmålstegn til hvordan kommunen håndterer en byggesøknad.
Dette skrivet har ingen betydning i hvorvidt Olav Ivar får innvilget byggesøknaden, da
dette er å anse som privatrettslige forhold. Jfr. pbl paragraf 21 6 første punktum.
Fylkesmannen har også påpekt at slike forhold ikke legges til grunne.
Olav Ivar Bjerke, kjøpte eiendommen fra Arne Grådal i 2008. Da tidligere eier ikke
brukte tomen på Aunvollan har hyttenaboen tatt seg til rette på eiendommen. Dette gir
ingen av hyttenaboene rett til å bruke området som sitt friareal nå når ny eier vil ta det i
bruk.
Etter at Ole Ivar kjøpte tomten, har Ole Roger Aune ved flere anledninger vært på min
onkel om å få kjøpt den. Ole Roger tilbudte min onkel 1 mål tomt en annen plass samt
adkomstrett til hytta hvis han fikk kjøpe. Han har hele tiden fått nei til svar. Planen til
onkel er at jeg skal få overta med tiden.
I høst mottok Olav Ivar en telefonsamtale fra Ole Roger. Den ble satt på høyttaler slik at
5 andre familiemedlemmer hørte hva som ble sagt. Han var rimelig forbannet over at
byggingen var i gang satt, å det var slik å forstå at jeg og mine var uønsket på Aunvollan.
Ved et tilfelle fikk jeg og mine barn beskjed om å forlate hans privat eiendom da vi var
der oppe. Vi hadde da spisepause og satt på utmark. Jmf friluftsloven paragraf 2. Han
kom også med trusler om politianmeldelser pga ulovlig bygging. (Byggestoppet kom for
øvrig inn ved en senere anledning). Denne anmeldelsen sendte han like godt til
kommunen. Alt fra Ole Roger sin side bunner i misunnelse da han ikke fikk kjøpt og
bygget på eiendommen selv.
Vassveien på Aunvollan er alle kjent med. Det foreligger ingen krav på hevd for tilkomst
til vannkilde over denne eiendommen. Det vises på gamle kartbilder fra 1956 over
Aunvollan at stien for vassveien går på utmark, langsmed eiendommen til min onkel.
Eiendom 34/47 er tinglyst med et rent skjøte. Fylkesmannen har krevd dokumentasjon på
dette med vassveien fra Ole Roger, men det finnes ingen, derfor lar det seg vanskelig
gjøre.
Å innhente underskrifter slik ole Roger har gjort, i tillegg fra døde mennesker er lavmål
over en lav sko. Jeg kan også gå på kirkegården å ta bilde av gravstøttene til mine
foreldre, som helt sikkert kunne ha bekreftet at det går en vassvei der langs eiendommen,
men jeg velger å la dem hvile i fred.
Nå står bygget der med presenninger på taket og blir ødelagt. Dette til forargelse for meg
og mine, men til stor glede for Ole Roger.
På grunn av sakens uthaling av tid, av en feil som kommunen gjorde første gang, håper
jeg nå det blir byggestart slik at annekset står ferdig før vi kan feire 10 års jubileum for
første byggesøknad."
3. Motmerknad fra Advokatene Hovstad, Kvernerød & Flatmo, mottatt 08.08.2017:
"(…) Jeg legger til grunn at det hovedsakelig dreier seg om de tre punkter som er tatt opp
i e-post fra Bergstaden Bygg i e-post av 21.06.2017 det anmodes om merknader til.
Innledningsvis skal bemerkes at det meste av dette er kommentert fra før, jfr. senest mitt
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brev av 06.07.2017 i anledning henvendelse fra kommunen etter utført tilsyn (ref.
2017/2013-3).
1. Tegningsgrunnlag
Her skal bemerkes at de opprinnelige innsendte tegningene (sammen med søknaden i
2010) var av normal detaljeringsgrad i forhold til hva man vanligvis har praktisert,
og kommunen hadde heller ingen innvendinger mot tegningene den gang. På
bakgrunn av fylkesmannens opphevelse av vedtaket, er det nå vedlagt nye tegninger.
Det gjelder både fasadetegninger og pilarplan som viser høydene på pilarene i
forhold til eksisterende terreng. Det er riktignok slik at fasadene og pilarene ikke
vises på samme tegning, men det er i hvertfall lagt med mer detaljerte tegninger over
pilarer enn hva man vanligvis gjør i slike saker. Det er for øvrig ikke noe vanskelig
regnestykke å summere fasademålene (møne- og raftehøyde) og pilarhøyden over
terreng. Det er videre gjennomført en befaring allerede.
Det skal også bemerkes at for å unngå komplikasjoner på bakgrunn av ymse påskudd
om kravet til detaljeringsgrad i tegningsmaterialet, har Olav Bjerke forevist nye
tegninger mv. for kommunen før de ble formelt innlevert, for å kunne rette eventuelle
mangler man måtte mene tegningene kunne lide av. Det fremkom ingen synspunkter
fra kommunens side om at det skulle være mangler ved tegninger, målsetting eller
lignende.
Dersom det materielt sett skulle være noe å innvende mot en slik utforming som
tegningene viser, dvs. det for eksempel skulle være påvisbare forhold som ikke
oppfyller bygningslovens eller byggeforskriftenes krav eller lignende, vil Olav Bjerke
selvfølgelig akseptere eventuelle vilkår fra kommunens side for å oppfylle slike krav.
Det er imidlertid ikke påvist eller anført; innvendingene mot tegningsmaterialet synes
å være utelukkende motivert av et ønske om å forpurre saken på et formalistisk
grunnlag.
2. Dokumentasjon på vassvegen/tinglysning
Klager snur her saken på hodet. For det første er vilkåret som ble fastsatt da den
tidligere eier søkte om å fradele denne parsellen, om å tinglyse erklæring om den
såkalte vassvegen, høyst sannsynlig et ugyldig vilkår. Det er i tilfelle et vilkår av
utpreget privatrettslig art, og ikke et forhold som plan- og bygningsmyndighetene skal
ta hensyn til i forbindelse med fradelingen. Vilkåret var fastsatt overfor forrige eier,
men ble ikke videre håndhevet, og Olav Bjerke sitter derfor med heftelsesfritt skjøte
på eiendommen.
Også henvisningene til vassvegen er etter Bjerkes oppfatning et rent påskudd for å
forpurre byggeprosjektet. Det er på det rene at det går en sti fra det sted vatnet hentes
og frem til de enkelte vollene, men den går etter Olav Bjerkes klare oppfatning ikke
slik at anneks som omsøkt vil komme i noen konflikt med stien. Hans oppfatning på
dette punkt samsvarer med tidligere eier Arne Grådals syn, jfr. hans brev til
kommunen av 09.05.2010.
For at dette ikke lenger skal kunne brukes som et påskudd i saken, bør kommunen
aller helst fatte et nytt vedtak i fradelingsaken, hvorved det fastsatte vilkåret frafalles.
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Det må som nevnt antas å være svært sannsynlig at vilkåret vil bli kjent ugyldig ved
en eventuell rettslig prøving, og det bør være unødvendig å håndtere saken slik at det
fremstår som aktuelt.
Det er som nevnt i svært få tilfelle at bygningsmyndighetene skal ta hensyn til
privatrettslige forhold. Som også påpekt i fylkesmannens vedtak, er det bare når det
fremstår som åpenbart at tiltakshaver ikke har de nødvendige privatrettslige
rettigheter til å gjennomføre et omsøkt tiltak, at bygningsmyndighetene kan legge noe
vekt på slike forhold. Fylkesmannen fastslår også at det er klager som må
dokumentere rettigheter til sti over eiendommen, og det klarer man nok ikke. Så lenge
slik dokumentasjon ikke er fremlagt, kan kommunen derfor se bort fra denne
innvendingen. Jeg viser ellers til omtale av dette forholdet i mitt brev av 06.02.2017.
Endelig skal det bemerkes at dersom mot formodning skulle lykkes å føre bevis for
rett til sti som annekset vil komme i konflikt med, vil det åpenbart være et grunnlag
for Olav Bjerke til å kreve denne flyttet/omlagt etter reglene i servituttloven eller
jordskifteloven.
3. Henvisninger til tidligere korrespondanse i saken
Jeg kan slutte meg til kravet, men da ut i fra den synsvinkel at det som er anført i mine
brev av hhv. 06.02.2017 og 06.07.2017 må hensyntas ved behandling av saken frem
til nytt vedtak til erstatning for det som ble opphevet av fylkesmannen.
Jeg kan vanskelig se at denne saken kan gi grunnlag for noe presedensvirkning i den
forstand at kommunen skal tilgi ulovlige tiltak hvor bygging er startet på feilaktig
søknadsgrunnlag. Her har Olav Bjerke levert et søknadsmateriale som har vært av
den detaljeringsgrad og det omfang som er vanlig, og som kommunen ikke har hatt
innvendinger mot. Fylkesmannens opphevelse av kommunens vedtak om å gi
byggetillatelse er basert på nokså formalistiske betraktninger, dels også på
misforståelser av hva det er som skal kreves, og det er på ingen måte slik at Olav
Bjerke har gjort noe forsøk på a føre kommunen eller naboene bak lyset gjennom
utarbeidelse og fremleggelse av bevisst uriktige eller mangelfulle søknadsdokumenter.
Så lenge er det heller ikke påvist forhold som tilsier at det omsøkte bygget ikke
materielt fyller de krav plan- og bygningsloven og byggeforskriftene setter, må
byggetillatelse innvilges."

4. Motmerknad fra Olav Ivar Bjerke, mottatt 09.08.2017:
"Tegningsgrunnlag
(…) Når det gjelder pilarhøyder så er det gravd ut for å få satt disse ned på fast fjell.
Annekset er plassert så lavd som det er mulig. I ettertid vil det bli lagt tilbake masser
rundt pilarene, og terrenget vil framstå som vist på innsendte tegninger.
Vassveg
Min eiendom er fri for heftelser. Klager mener at jeg må legge frem dokumentasjon og
tinglyse en vassveg. Vil bare minne om at jeg kjøpte tomta etter fradeling, og har
ingenting med selve fradelingen å gjøre. Men at kommunen kan gi en slik forutsetning
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pga hva noen sier uten at det fremlegges dokumentasjon har jeg vanskelig for å forstå. I
fylkesmannens svar stod det at dette måtte dokumenteres av klager. Vedlagte dokumenter
fra forliksbehandlingen gjelder eiendom 34/4 og har ingenting med min tomt å gjøre.
Vassvegen har aldri gått over tomt 34/47, men langsmed denne eiendommen. Jeg kan
også fremskaffe en underskriftsliste som bevitner dette, men ser ikke hensikten da jeg
mener dette er privatrettslige forhold.
Innsyn/plassering av anneks
Når det gjelder innsyn har jeg valgt å plassere annekset 5 m fra grensa, som omsøkt, og
ikke 4 som plan- og bygningsloven sier. Der står det er bjørk som er med på redusere
innsyn. I tillegg har jeg mot nord valgt kun et lite vindu. Jeg er også villig til eventuelt å
sørge for noe beplantning for å redusere innsynet ytterligere.
At min plassering av annekset er gjort for å direkte provosere naboer stiller jeg meg helt
uforstående til. Tomtene er nå en gang slik de er, og det kan vel ikke være "første mann til
mølla"- prinsippet som gjelder? Så jeg har valgt å plassere annekset der jeg mener det
kommer mest til sin rett med tanke på solforhold og den flotte utsikten. Samtidig har jeg
som nevnt gjort tiltak for å redusere innsyn.
Adkomst til alle eiendommene har vært en rett siden tomtene ble fradelt i 1865.
Jeg har prøvd å få innvilget byggesøknad siden 2009. Håper kommunen kan prioritere
denne søknaden slik at saken nå kan få en slutt."
Utslipp
Det skal ikke legges inn vann og avløp i annekset.
Adkomst
Det er i søknaden avkrysset for at vegretten til eiendommen ikke er sikret med tinglyst erklæring.
Erklæring om ansvarsrett
Det søkes om personlig ansvarsrett som selvbygger for tiltaket.

Vurderinger:
Forhistorie
Søknad om tillatelse til tiltak ble opprinnelig mottatt hos kommunen 19.01.2010, og tillatelse til
tiltaket ble gitt i delegert sak 3/14 den 14.01.2014.
Vedtaket ble påklaget den 17.02.2014, og behandlet i utvalg for næring, plan og miljø som
utvalgssak 113/14, den 25.08.2014. Klagen ble ikke tatt til følge, og saken ble oversendt
Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Dette ble, på bakgrunn av stor arbeidsbelastning, dessverre
ikke gjort før 30.09.2016, og vedtaket fra Fylkesmannen var klart den 14.12.2016. I dette
vedtaket opphever Fylkesmannen kommunens vedtak fra den 14.01.2014, og byggetiltaket stod
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da uten noen form for tillatelse. Etter diverse brev og e-poster, ble tiltakshaver orientert pr. brev
datert 20.04.2017 om hvordan forholdene nå var, og ble anmodet om å komme på en
forhåndskonferanse den 27.04.2017. Ny søknad om tillatelse til tiltak ble derfor innsendt og
mottatt 07.07.2017. I og med at det i forbindelse med nabovarslingen ble mottatt merknader til
saken, ble det innsendt motmerknader til dette.
Rådmannen vil i denne saken vurdere sist innkomne søknad. Forhold som knytter seg til tidligere
innsendte søknad, vil ikke bli vurdert her. Momenter fra uttalelser, merknader o.l. vil likevel
kunne nevnes.
Plan
Tiltaket er å anse som i tråd med kommuneplanens arealdel.
Tegningsgrunnlag
Innsendte tegningsgrunnlag viser tiltakets plassering på situasjonskart, målsatt imot nærmeste
nabogrenser. Fasadetegningene viser alle fasader, men er som bemerket, ikke målsatte.
Situasjonstegningen er målsatt, slik at alle fasadenes lengder/bredder er oppgitt. På bakgrunn av
at situasjonstegningen er målsatt, anser Rådmannen dette som tilstrekkelig. Det foreligger også
en tegning som viser bygningens snitt, hvor innvendig rafthøyde og mønehøyde er oppgitt fra
pilartopp, takvinkel er også oppgitt. Søknaden inneholder ikke ideelle terrengsnitt, men tegninger
som viser pilarhøydene fra terrengnivå. Rådmannen er av den oppfatning at det ut i fra dette
tegningsgrunnlaget er mulig å vurdere tiltaket.
Vannvei
Det oppgis i merknadene at tiltaket oppføres over en «vassveg», og det foreligger en
forliksbehandling med rettsforlik, samt et underskriftsark med underskrifter som går god for at
det er en kjent sti ned til vannhullet.
Rettsforliket er et dokument som gjelder en sti-rettighet over gbnr 34/4, for å komme fram til
vannhullet. Denne rettigheten gis til gbnr 34/1, 36/1 og 34/3 (nå 34/47). Rådmannen kan ikke se
at dette dokumentet dokumenterer noen rettighet til sti over gbnr 34/47, og anser dokumentet
som ikke relevant i denne saken.
På bakgrunn av befaringen og tilgjengelige ortofoto, kan det se ut som om stien ned til vannhullet
går rett på baksiden av annekset.

Ortofoto 2014

Ortofoto 2010
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Ortofoto 2006

Det er i tillegg en større sti/vei på vestsiden av eiendommen.
På bakgrunn av dette, at det ikke foreligger noen tinglyste dokumenter som viser sti-rettigheten,
og at det kan se ut som om stien går rett i bakkant av annekset og ikke kommer i konflikt med
dette, kan ikke Rådmannen se at denne vassvegen blir hindret ved oppføringen av omsøkte tiltak.
Plassering av tiltak
Tiltaket er plassert i nordvestre hjørnet av eiendommen. Bakgrunnen for plasseringen oppgis å
være solforhold og utsikt. Da Rådmannen var på befaring på eiendommen, ble det registrert at
eiendommen er forholdsvis bratt. I nedre del (østre side) av eiendommen var det i tillegg
forholdsvis fuktig. Det kan se ut som om omsøkte tiltak er plassert på tilnærmet samme
høydenivå som bygningene på naboeiendommene gbnr 34/5 og 34/1, noe som kanskje har en
sammenheng med at terrenget er noe mindre bratt akkurat her. Annekset plasseres 5 meter fra
nabogrense mot gbnr 34/5, noe som er over minsteavstanden. Bygningsmassen på gbnr 34/5
ligger til gjengjeld ca 10 meter fra samme eiendomsgrense, noe som medfører en avstand mellom
bygningsmassen på ca 15 meter. Kravet på 8 meter mellom bygningsmassen er ivaretatt mot både
gbnr 34/5 og 34/1, og Rådmannen kan ikke se at tiltakets plassering medfører en vesentlig
ulempe for naboeiendommene, og anser derfor plasseringen som vurdert.

Høyde
Annekset oppføres med en mønehøyde på 3,47 meter og en gesimshøyde på 2,1 meter, målt fra
pilartopp. Ved å legge pilarhøydene til disse høydene, vil den maksimale mønehøyden være 4,32
meter og minste mønehøyden være 3,62 meter. Altså er største pilarhøyde oppgitt til å være 85
cm og minste pilarhøyde 15 cm, noe som viser at terrenget der annekset søkes plassert har en viss
høydeforskjell. Det bemerkes at pilarhøydene er målt fra opparbeidet terreng etter fastsetting av
pilarer til fjell.
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En pilarhøyde på 15 cm anser Rådmannen som en lav høyde, da reguleringsplaner ofte tillater en
grunnmurshøyde på opptil 50 cm. Gjennomsnittlige pilarhøyde er i denne saken ca 47 cm.
Rådmannen anser derfor tiltakets høyde som innenfor det som er vanlige for slike tiltak.
Kommuneplanens arealdel har ingen bestemmelser som begrenser høyden på slike tiltak, men at
det på bakgrunn av innkommet søknad gjøres en vurdering av omsøkte høyde.
Innsyn
Det bemerkes at omsøkte anneks vil få direkte innsyn til fritidsboligen på gbnr 34/5. Da omsøkt
plassering er ønsket, har tiltakshaver løst dette med å redusere vindusstørrelsen på fasaden mot
nevnte naboeiendom (mot nord), samt at tiltakshaver har tilbudt seg å beplante for å redusere
innsynet ytterligere.
Rådmannen mener på bakgrunn av at tiltakshaver har gjort og skal gjøre tiltak, for å redusere
innsynsmulighetene, at omsøkte tiltak ikke medfører ytterligere ulempe enn hva man kan
forvente i slike områder avsatt til spredt fritidsbebyggelse.
Adkomst
Eiendom gbnr 34/47 har, så langt Rådmannen er opplyst, ingen tinglyste rettigheter til adkomst,
noe som også bekreftes i søknaden hvor det er avkrysset for «nei» på om vegrett er sikret ned
tinglyst erklæring. Adkomsten til gbnr 34/47 må løses over 34/39. For å sikre denne adkomsten
vil Rådmannen kreve en sammenslåing av gbnr 34/47 og 34/39, slik at disse blir en eiendom med
en adkomstrett.
Det vises i merknadene til et vilkår som er satt i vedtaket om fradeling av eiendommen, om at
«vegretten som hviler på teigen må tinglyses på den nye eiendommen». Rådmannen antar her at
nevnte vegrett, blandes med rettighet til vassveg. I merknadene til første byggesøknad, er dette
bemerket i sammenheng med tinglyst vegrett til omsøkte anneks. I merknadene til denne
byggesøknaden, er dette vilkåret nevnt i sammenheng med vassvegen. Rådmannen bemerker at
dette er to forskjellige ting, og anser vilkåret som en vegrett til den fradelte parsellen og ikke i
forhold til den nevnte vassvegen. Rådmannen tolker vilkåret som at vegretten som hviler på
teigen, altså tidligere gbnr 34/3, må tinglyses på den nye eiendommen, altså gbnr 34/47.
Da dette ikke er gjort, må som nevnt ovenfor, adkomstrettigheten løses gjennom gbnr 34/39, ved
at eiendommene slås sammen.

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.
Konklusjon
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Rådmannen har gjennomgått søknaden, som tilfredsstiller kravene etter plan- og bygningslovens
§ 20-3. Tiltaket vurderes å være i tråd med bestemmelser og arealformål i kommuneplanens
arealdel.
Vedtak:
Midtre Gauldal kommune godkjenner søknad, datert 01.06.2017, om tillatelse til tiltak for
oppføring av anneks på eiendommen gbnr 34/47 som omsøkt. Vedtaket fattes i medhold av planog bygningslovens § 20-3 og Midtre Gauldal kommunes delegasjonsreglement.
Vedtaket begrunnes med at tiltaket er i tråd med bestemmelser og arealformål i kommuneplanens
arealdel, og for øvrig i tråd med krav etter plan- og bygningsloven.
Det settes som vilkår at eiendommene gbnr 34/47 slås sammen med gbnr 34/39, slik at retten til
adkomst og vei ivaretas.
Godkjenning av personlig ansvarsrett:
Olav Bjerke
SØK/PRO/UTF

Hele tiltaket

Bygningsopplysninger i Matrikkelen vil bli oppdatert iht. vedtaket.

Klageadgang:
Dette er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser som kan påklages til overordnet
forvaltningsorgan innen 3 uker, jf. forvaltningsloven kapittel VI.
“Melding om rett til å klage på forvaltningsvedtak” er vedlagt som siste side i dette vedtaket.

Med hilsen
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Hubertina Doeven
Enhetsleder Næring, plan og
forvaltning

Lisbeth Joramo
Byggesaksbehandler

Dette dokumentet er elektronisk signert, og krever ingen håndskreven signatur.
Det informeres om følgende:
Denne behandlingen innebærer ingen avgjørelse av privatrettslige forhold.
Tiltaket må ikke tas i bruk før det foreligger ferdigattest/midlertidig brukstillatelse jf. plan- og
bygningslovens § 21-10. Dette har du ansvar for å anmode om selv.
Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt faller tillatelsen bort jf. plan- og
bygningslovens § 21-9. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tidsrom enn 2 år.

Kopi til:
Ole Roger Aune
Tove Agnethe Aune

7295
7295

Rognes
ROGNE
S

Toril Sunde
Helen Dragset

Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
(Forvaltningsloven § 27 tredje ledd)
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Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis De ønsker å klage over vedtak De har fått
underretning om.
Klagerett:
(forvaltningsloven (fvl.) § 28)

Hvem kan det klages
til?
(fvl. § 28)

Klagefrist:

(fvl. §§ 29, 30 og 31)

Rett til å kreve
begrunnelse:
(fvl. §§ 24 og 25)

Klagens innhold:

Den som er part eller har rettslig klageinteresse, har rett til å
klage over avgjørelsen/vedtaket.
Klagen sendes til oss, dvs. det organet som har fattet vedtaket.
Hvis vi ikke tar klagen til følge, sender vi den til overordnet
forvaltningsorgan som er Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.
Klagefristen er tre - 3 - uker fra den dag underretningen om
vedtaket kom frem til vedkommende part. Det er tilstrekkelig at
klagen er postlagt innen fristens utløp. Dersom klagen kommer
inn etter fristens utløp, kan vi se bort fra klagen. Klagen kan
imidlertid tas under behandling når det foreligger særlige
grunner, som tilsier at klagen blir prøvd. Det må derfor opplyses
om årsaken til forsinkelsen. En klage som er avgjort av
Fylkesmannen, kan ikke påklages videre.
Dersom en part mener at vedtaket ikke er begrunnet, kan det
settes frem krav om det. Slik krav må fremsettes innen
klagefristen utløp. Klagefristen blir i så fall avbrutt og ny frist
begynner å løpe fra den dag begrunnelsen er kommet frem til
klager.
I klagen må det presiseres
-

Hvilket vedtak parten klager over

-

Årsaken til klagen

-

Den eller de endringer som parten ønsker

-

Eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for
vurderingen av klagen

(fvl. § 32)

Klagen må undertegnes av klager eller hans fullmektig.

Utsetting av
gjennomføringen av
vedtaket:

Selv om partene har klagerett, kan vedtaket vanligvis
gjennomføres straks. Det er imidlertid gitt adgang til å søke om å
få utsatt iverksetting av vedtaket, inntil klagefristen er ute eller
klagen er avgjort. Fylkesmannen kan på selvstendig grunnlag ta
stilling.

(fvl. §§ 31 og 42)

Rett til å se sakens

Med visse begrensninger har partene rett til å se dokumentene i
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dokumenter og kreve
veiledning:
(fvl. § 11)

Kostnader ved klagen:

saken. Reglene om dette finnes i forvaltningsloven §§ 18 og 19.
Partene må i slikt tilfelle kontakte Midtre-Gauldal kommune.
Partene vil da få nærmere veiledning om adgangen til å klage, om
framgangsmåten og om reglene for saksbehandlingen.
Det kan søkes om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp
etter reglene om fritt rettsråd. Her gjelder imidlertid visse
inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannens kontor eller advokat
kan gi nærmere veiledning. Det er også adgang til kreve dekning
for vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken, f.eks.
advokatbistand. Dette forutsetter vanligvis at underinstansen har
gjort en saksbehandlingsfeil som fører til endring av vedtaket.
Klageinstansen vil kunne orientere om retten til å kreve slik
dekning.

(fvl. § 36)

Klage til
Sivilombudsmannen:

Hvis partene mener de har vært utsatt for urett fra den offentlige
forvaltnings side, kan partene klage til Stortingets ombudsmann
for forvaltningen (Sivilombudsmannen). Sivilombudsmannen kan
ikke selv endre vedtaket, men kan gi sin vurdering av hvordan
den offentlige forvaltning har behandlet saken, og om det er gjort
eventuelle feil eller forsømmelser. Dette gjelder likevel ikke i
saker som er avgjort av Kongen i statsråd. Dersom partene får
klagen avgjort i statsråd fordi Kongen er klageinstans, kan
partene ikke senere bringe saken inn for Sivilombudsmannen.
Mer informasjon om klage til Sivilombudsmannen finnes på
www.sivilombudsmannen.no
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Saksframlegg

Arkivnr. L32

Saksnr. 2017/3393-1

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
168/17
04.12.2017
Saksbehandler: Berit Wolden

Forskrift om adressetildeling og adresseforvaltning, Midtre Gauldal
kommune, Sør-Trøndelag

Dokumenter i saken:
1 S Forskrift om adressetildeling og adresseforvaltning, Midtre Gauldal kommune, SørTrøndelag
Vedlegg
1 Forskrift om adressetildeling og adresseforvaltning, Midtre Gauldal kommune, SørTrøndelag

Ingress
I forbindelse med veiadressetildeling i kommunen, er det behov for en lokal forskrift til
Matrikkelloven for å ta høyde for tilpasning av lokale forhold.
Saksopplysninger
Midtre Gauldal kommune har nylig gjenopptatt arbeidet med å tildele veiadresser i kommunen,
siden de fleste fremdeles kun har matrikkeladresse. Viser til vedtak i Formannskapet 7.4.14
vedrørende sak 2014/918-1 «Adressering i Midtre Gauldal kommune - overgang fra
matrikkeladresser til veiadresser», hvor det ble uttrykt behov for å utarbeide et forprosjekt for
adressetildeling i kommunen. Forprosjektet som ble utarbeidet i 2014, beskriver særskilte behov
for hvordan adressering i Midtre Gauldal kommune bør gjennomføres. I denne forskriften
anbefales at det utarbeides lokal forskrift for kommunen. Forskriften hjemles i Matrikkelloven,
og vil danne grunnlag for gjennomføring av prosjektet, blant annet forankre hvor
adressemyndighet og navnemyndighet ligger, samt hva som er deres oppgaver.
Under tildeling av veiadresser på Støren ved en tidligere anledning, ble prinsipper for tildeling av
adressenummer fraveket. Hovedprinsippet er at man har oddetall på høyre side og partall på
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venstre, men på Støren ble det gjort motsatt. I samråd med Statens kartverk, er det besluttet å
videreføre arbeidet som ble gjort på Støren, for slik å spare ressurser på å omgjøre alle
eksisterende adressenummer. Andre kommuner som Rennebu og Oppdal, har også gjort
tilsvarende. Lokal forskrift inneholder også prinsipp for valg av adressenavn, regler og ansvar i
forbindelse med skilting, adresse- og navnemyndighet, samt orientering om klagerett.
Vurdering
En lokal forskrift vil sikre kommunen god flyt i saksgangen med tanke på tydelig definering av
myndigheter og ansvar/oppgaver. Den vil synliggjøre hvilke behov kommunen har, samt hvilke
retningslinjer som vil bli fulgt i tildelingen av veiadresser. Det er særlig viktig at man har et
lovverk som fungerer godt opp mot lokale problemstillinger, i den grad det er mulig.

Rådmannens innstilling
Utvalg for Plan, Næring og Miljø legger Forskrift om adressetildeling og adresseforvaltning,
Midtre Gauldal kommune, ut på høring.
Vedtaket fattes i medhold av Forvaltningslovens kap VII

486

LOKAL FORSKRIFT OM ADRESSETILDELING OG ADRESSEFORVALTNING, Midtre
Gauldal Kommune, Sør-Trøndelag
§ 1 Adressemyndighet
Kommunens adressemyndighet er delegert til Enhet Næring, plan og forvaltning. Enheten
har ansvar for adresseforvaltningen i kommunen og tildeler offisielle adresser etter reglene i
matrikkelloven med tilhørende forskrifter og andre forberedende arbeider. Enheten tildeler
også adressetilleggsnavn dersom det er aktuelt.

§ 2 Navnemyndighet og navnekomité
Navnemyndighet og ansvar for navnsetting ligger hos en navnekomité nedsatt av
kommunestyret. Dette for å sikre effektiv saksbehandling. Komiteen skal også ivareta navn
med historisk verdi. Komiteen består av fem medlemmer, hvorav fire bør representere
områder tilhørende de gamle kommunene Støren, Soknedal, Singsås og Budal. Rådmannen
skal også være et av medlemmene og med sekretærfunksjon.
Navnekomiteen forbereder navneforslag for Adressemyndigheten i form av:
-

Behandling av innkomne forslag
Foreslå adressenavn til adresseringsområdene og adresseparsellene samt på plasser
og bygg.

Navnekomiteen har vedtaksmyndighet for fastsetting av adressenavn. Vedtak om
skrivemåter av adressenavn gjøres etter reglene i Lov om stadnamn, herunder formell
navnesak. Publikum har anledning til å komme med forslag på adressenavn innen frist satt
av kommunen.

§ 3 Definisjoner
3.1

Med offisiell adresse menes:
-

3.2

Veiadresse – angitt med veinavn, adressenummer (husnummer) og evt. bokstav og
bruksenhetsnummer. Eventuelt også adressetilleggsnavn.
Områdeadresse – angitt med områdenavn (eks. hyttefelt) og adressenummer
(husnummer).
Matrikkeladresse – angitt med gårds- og bruksnummer, evt. feste- og undernummer.

Med adressenavn menes både veinavn og områdenavn.
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§ 4 Nærmere om arbeidet til adressemyndighet og navnemyndighet
4.1
Ved innføring av veiadresser eller områdeadresser fastsetter adressemyndigheten
adresseparseller og lager kart som viser parsellene med start- og stoppunkt.
Adressemyndigheten tildeler adressenummer (husnummer) etter regler gitt i
adresseveileder tilpasset regelverket i matrikkelloven, matrikkelforskriften og merknadene
til denne utarbeidet av Statens kartverk.

4.2
Navnemyndigheten fastsetter navn og skrivemåte for de enkelte adresseparsellene.
Aktuelle lag, foreninger og enkeltpersoner i kommunen gis anledning til å komme med
forslag til navn på de aktuelle adresseparsellene.

4.3
For nye områder/byggefelt der veiadresser skal benyttes, bør adressenavn fastsettes
samtidig med behandling av reguleringsplan.

§ 5 Valg av adresseringsområde og adresseparseller
5.1
Adresseringsområde og adresseparseller fastsettes av adressemyndighet, med det
mål å gjøre det enkelt for alle å finne frem. Navnekomité skal bistå med dette.
Navnemyndigheten skal ikke gjøre endringer på avgrensingen av adresseparsellene, men
finne gode navn til disse.

5.2

Sideveier bør være egen adresseparsell dersom:
-

Sideveien er lengre enn 1 km og har minst 5 adresseenheter
Sideveien er kortere enn 1 km, men har minst 10 adresseenheter

Adressemyndighet kan gjøre unntak fra disse grensene hvis det er mer oversiktlig eller
lettere å finne frem.

5.3
Områdeadressering kan benyttes hvor det er mange adresseenheter uten vei,
normalt brukt ved hytteområder.

5.4
For veistrekninger som krysser kommunegrensa, legges det opp til at
nabokommunene kontaktes for evt. felles adresseparseller.

488

§ 6 Valg av adressenavn
6.1
Adressenavn skal være unike innenfor kommunen, og følge reglene i stedsnavnloven.
Navnene bør være lette å oppfatte, skrive og uttale.

6.2
Adressenavn bør ha lokal tilknytning på stedet, ivareta lokal kulturarv og bygge på
lokal navnetradisjon. Skrivemåten skal være i samsvar med det lokale målføret, formen
«vei» skal alltid benyttes i stedet for «veg».

6.3
Adressenavn som brukes i nabokommuner bør unngås dersom det ikke skal
opprettes felles adresseparseller.

6.4

For adresseparseller som krysser kommunegrensen, kan det gjøres unntak fra 6.2.

6.5

Oppkalling av personer skal bare brukes når det er særlige grunner for det.

6.6
Før kommunen gjør vedtak om adressenavn, skal saken gjøres kjent for de som har
rett til å uttale seg ved offentlig høring. Deretter skal navneforslaget legges frem for den
regionale stedsnavntjenesten til uttalelse, jf. stedsnavnloven § 6 første ledd.

6.7
Vedtatte navn blir matrikkelført, lagt inn i Veidatabasen og rapportert til Sentralt
stedsnavnregister.

§ 7 Tildeling av adresseringsnummer
7.1

Tett bebyggelse:

Kantprinsippet skal benyttes. Langs venstre veikant tildeles oddetall, langs høyre veikant
tildeles partall – sett fra veiens startpunkt. Nummereringen langs sidene til en vei bør gå
mest mulig parallelt. Det bør reserveres ledige adressenummer i tilfelle utbygging.

7.2

Spredt bebyggelse:

Avstandsprinsippet skal benyttes. Langs venstre veikant tildeles oddetall, langs høyre veikant
tildeles partall – sett fra veiens startpunkt. Adressenummer fra startpunkt til parsellen blir
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regnet i 10-meter, slik at en adresseenhet med avkjørsel som ligger 400 meter fra der
parsellen starter får tildelt adressenummer 40.

7.3
Ved områdeadressering skal nummerering knyttes til en sti eller vanlig atkomst til de
enkelte enheter dersom dette er mulig.

7.4
Nummerering starter fra kommunesenteret og stiger utover mot kommunegrensa.
Ligger veien ikke i tilknytning til kommunesenteret, starter nummereringen i den enden av
veien som er naturlig startpunkt sett fra kommunesenteret.

7.5
Det skal som hovedregel gis tall selv når det er flere boenheter med egen inngang i
horisontaldelte tomannsboliger og eneboliger med leilighet.

7.6
Adressemyndigheten avgjør hvilket prinsipp som skal benyttes for nye
adresseparseller.

7.7

Adressemyndigheten kan om nødvendig omadressere eksisterende parseller.

§8

Skilting

8.1
Kommunen er ansvarlig for å sette opp og vedlikeholde adressenavnskilt og
henvisningsskilt for kommunale og private veier.

8.2
57.

For riks- og fylkesveier har Statens Vegvesen dette ansvaret, jf. Matrikkelforskriften §

8.3
Enhver grunneier eller fester som får tildelt adressenummer har plikt til å bekoste,
sette opp og vedlikeholde nummerskilt på bygningen. Er det langt fra avkjørsel til huset, må
det være et eget skilt ved veien.

8.4

Materiale og utforming av skilt
-

Alle skilt skal være av aluminium eller annet rustfritt og holdbart materiale
Alle skilt skal ha svarte bokstaver og tall, eventuell bokstav, samt svart kantbord på
hvit eller hvitaktig reflekterende bakgrunn.
Lengden på stedsnavnskilt vil variere etter lengden på navnet.
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-

Størrelsen på skilt skal være i samsvar med adresseveilederens kap. 11.3.

8.5
For eksisterende bygg som får tildelt adressenummer skal nummerskilt være oppsatt
innen 6 måneder etter at adressetildeling er gjort kjent. For nye bygg skal nummerskilt være
oppsatt før bygget blir tatt i bruk.

8.6
Husnummerskilt skal plasseres på en måte som tydelig angir hvilken eiendom de
knytter seg til, og skal alltid være plassert slik at de er lett synlige fra veien. Skiltene skal
holdes rene og med tydelige tall og eventuell bokstav. Adressemyndigheten kan bestemme
utforming og plassering av husnummerskilt.

8.7
Eier, fester, beboere anmodes om å sette opp nødvendige henvisningsskilt der
gårdsvei/stikkvei tar av fra veien de er adressert til, slik at det er enkelt å finne frem til de
enkeltes hus.

8.8
Adressemyndigheten skal føre kontroll med at ovenstående regler blir fulgt og
eventuelt gi de nødvendige pålegg.

§ 9 Klagerett
Ved klage på tildeling eller endring av offisiell adresse er klageretten begrenset til:
-

Hvilken vei en bygning skal ha adresse til
Feil tildelt husnummer eller bolignummer/bruksenhetsnummer
Ved eventuelt tildelt adressetilleggsnavn

Klage skal sendes til Midtre Gauldal kommune ved adressemyndigheten innen 3 uker etter at
vedtak om adresse er gjort kjent for eier/fester.

Vedtatte veinavn kan ikke påklages, jf. Matrikkelforskriften § 22.

§ 10 Ikrafttredelse
Den lokale adresseforskriften gjelder fra 1 mnd. etter at den er lovlig kunngjort i Norsk
Lovtidende.
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Saksframlegg

Arkivnr. 134/2

Saksnr. 2017/3403-7

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
169/17
04.12.2017
Saksbehandler: Aril Røttum

Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 134/2 - Jens Anders
Samdal

Dokumenter i saken:
1 I
Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr
134/2 - Jens Anders Samdal
2 U Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr
134/2 - Jens Anders Samdal
3 U Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr
134/2 - Jens Anders Samdal
4 N Uttalelse skogbruk og vilt - Søknad om godkjenning
av plan for nydyrking - gbnr 134/2 - Jens Anders
Samdal
5 U Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr
134/2 - Jens Anders Samdal
6 I
Uttalelse - søknad om godkjenning av plan for
nydyrking på 134/2 i Midtre Gauldal kommune
7 S Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr
134/2 - Jens Anders Samdal

Jens Anders Samdal
Jens Anders Samdal
Sør-Trøndelag fylkeskommune
m.fl
Kai Børge Amdal
Jens Anders Samdal
Sør-Trøndelag fylkeskommune

Ingress
Søknad om godkjenning av plan for nydyrking.
Saksopplysninger
Viser til søknad om godkjenning av plan for nydyrking datert 2.11.2017, mottatt 7.11.2017.
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Det søkes om tillatelse til å nydyrke omlag 43 dekar nye arealer til fulldyrka jord på
eiendommen som vist på kart. Omsøkt areal fordeler seg på 3 ulike parseller. Feltet lengst sør
ligger på østsida av landbruksvegen i området som går nordover Hovsmoen, og består av ca. 19
dekar skogsmark, og omkranser eiendommens eget sagbruk. Arealet i midten består av totalt 11
dekar i hovedsak skogsmark. Ca. 0,8 dekar av dette består av et gammelt massetak med usikker
opprinnelse. Feltet er avskoget tidligere. Kommunen har vurdert at dette massetaket, slik det
ligger i dag i forhold til høyde og utstrekning, kommer utenfor søknadsplikt i forhold til mottak
av masser. Feltet lengst nord er på 13 dekar og består for det meste av skog, gammelt massetak,
lagerplass for gamle kjøretøy, og er tomt for lagerhus. Deler av arealet er skogbevokst. Her har
det vært uttatt masser til mange ulike formål i lang tid både fra det offentlige og private
aktører/entreprenører. Det sies at det ble tatt masser her i forbindelse med bygging av
Dovrebanen for over 100 år siden. Det ble tatt ut masser ved bygging av større bygg som f.eks.
banken. Det finnes ikke dokumentasjon på dette, da det ikke er tatt betaling for massene.
Arealene er i utgangspunktet flate og i hovedsak fastmark, og antas å være godt egnet for
istandsetting og nydyrking.
Søkeren driver melkeproduksjon, har 195 dekar fulldyrka jord og 10 dekar innmarksbeite, og
regner med at behovet for nye arealer ligger på omkring 45 dekar. Han leier arealer i tillegg til
drift av egen dyrkamark. Søkeren hadde 49 storfe, herav 18 kyr på søknadstidspunktet
20.1.2017. Han leier 85 dekar av nabobruk til grasproduksjon.
Søknaden er sendt til Sør – Trøndelag fylkeskommune og Sametinget samt sektorinteressene i
kommunen for uttalelse. Sør – Trøndelag fylkeskommune og kommunen har uttalt seg til
søknaden.
Fylkesmannen i Sør – Trøndelag har fått henvendelse fra grunneieren om saken. Saken er ikke
sendt til fylkesmannen på høring.
Vurderinger:
Søknaden er behandlet etter jordlovens §§ 3 og 11, og forskrift om nydyrking av 2. mai 1997.
Søknaden skal også vurderes etter naturmangfoldloven, spesielt §§ 8 – 12.
Formålet med denne behandlingen er å sikre at nydyrkingen skjer på en måte som tar hensyn til
natur, kultur og miljøverdier. Det skal legges vekt på å sikre driftsmessige gode løsninger.
I samsvar med Naturmangfoldlovens § 7 skal prinsippene i §§ 8 – 12 legges til grunn som
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, og at det skal framgå av behandlingen
hvordan disse prinsippene er tatt hensyn til og vektlagt i vurderingen av saken.
Uttalelse skogbruk og vilt - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 134/2 Jens Anders Samdal
Det er søkt om nydyrking på 3 ulike steder på eiendom 134/2. Alle 3 lokalitetene består helt eller
delvis av produktiv skog. Resten består av uproduktiv skog.
Ved nydyrking av arealene må det påsees at omdisponeringen av arealene ikke legger hindringer
for fremtidig uttak av tømmer.
To av arealene ligger innenfor viltområde 9 i kommunens viltkart; Leveområde for rådyr, elg og
storfugl. Spillplass for storfugl. Ett hjortetrekk og ett elgtrekk går i områdets nordlige del og inn
i område 10. Nydyrkingen vil ikke ha negativ påvirkning på viltområdets kvalitet.
Det er ikke registreringer i Miljødirektoratets Naturbase som kommer i konflikt med tiltakene.
Vurderinger etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12.
§ 8. Kommunen anser kunnskapsgrunnlaget som godt nok i denne saken.
§ 9. Vil ikke være aktuell i denne saken.
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§ 10. Tiltaket vil ikke gi samlet økt belastning på økosystemet.
§ 11. Kostnader ved miljøforringelse dekkes av tiltakshaver.
§ 12. Det forutsettes miljøforsvarlige driftsteknikker til tiltaket.
Kulturminner
Sør – Trøndelag fylkeskommune har ingen spesielle merknader til tiltaket, men minner om
aktsomhetsplikten etter kulturminnelovens § 8.
Landbruk
Det er behov for mer arealer til grasproduksjon på eiendommen for å sikre framtidig tilgang på
egne ressurser til melkeproduksjon. Oppdyrking medfører at godkjent spredeareal for
husdyrgjødsel øker. Omsøkt areal har tilfredsstillende god nok arrondering til gårdens øvrige
arealer og tun, har tilfredsstillende helling, er fastmark og antas derfor å være godt nok egnet for
oppdyrking.
Det er store fordeler knyttet til å ha tilgang på egne ressurser til grasproduksjon.
Dersom alt hogstavfall som stubber og kvist plasseres her, er det vurdert at restarealet ikke
kommer over grensen for søknadsplikt i forhold til mottak av masser. Vi ser det som en stor
fordel av det kan fylles på med egnede masser over hogstavfallet i tilstrekkelig høyde for å skape
et nydyrkingsfelt som arronderingsmessig kan knyttes sammen med dyrkamarka som
grunneieren har fra før i dette området.
Kommunen godkjenner vanligvis angitt plass for deponi av stubber og stein i forbindelse med
dyrkingssøknader. I dette tilfellet er det opplagt at de 2 gamle massetakene må kunne brukes til
dette formålet.
Det er likevel nødvendig med tilføring av eksterne masser for å komme opp i tilfredsstillende
høyde på dyrkamarka i forhold til omkringliggende dyrkajord. Kommunen har vurdert at det
dreier seg hovedsakelig om nydyrking i denne saken. Kommunen har vært på befaring med
grunneier i området, og har ut fra dette kommet til at kan tas imot masser som legges som
topplag i de gamle massetakene. Dette blir av mindre omfang slik at tiltakshaver unngår
søknadsplikt for massedeponi.
Kommunen har vurdert at det er store fordeler knyttet til å få ryddet opp i disse gamle
massetakene, og at dette vektlegges særlig i denne saken.
Økonomiske konsekvenser
Saken har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.
Rådmannen innstilling
I medhold av jordlovens § 11, annet ledd jf. forskrift om nydyrking § 4, samt
naturmangfoldlovens § 8 – 12, godkjennes søknad om godkjenning av plan for nydyrking for
omsøkte arealer på eiendommen gbnr 134/2.
Ved vurderingen er det tatt hensyn til at søkeren har behov for mer arealer til grasproduksjon.
Dyrking vil styrke eiendommens evne til å bestå i framtida. Tiltaket vil gi en driftsmessig
tilfredsstillende akseptabel god løsning, og vil ikke medføre vesentlige konsekvenser for
naturmiljøet.
Stubber og stein fra arealene legges i de 2 gamle massetakene på dyrkingsfeltene, eller annet
angitt egnet sted. Det skal settes igjen vegetasjonssoner mot evt. bekker på minst 6 m.
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Dersom det under arbeidet med dyrkingen framkommer gjenstander eller andre spor fra eldre tid,
må arbeidet stoppes omgående og melding sendes Sør – Trøndelag fylkeskommune og
Sametinget.
Tiltakshaver gis en frist på 5 år for ferdigstillelse av tiltaket, og skal varsle kommunen når
arbeidet er ferdig slik at det kan oppmåles.
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Saksframlegg

Arkivnr.

Saksnr. 2017/3657-1

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
170/17
04.12.2017
Saksbehandler: Ola Hage

Prinsippavklaring - bygningsomriss i arealplaner

Dokumenter i saken:
1 S Prinsippavklaring - bygningsomriss i
arealplaner

Ingress
Prinsippavklaring av kommunal planmyndighet vedrørende bygningsomriss i arealplaner
Saksopplysninger
I flere eldre arealplaner er plankartene utarbeidet med bygningsomriss. Dette er i ulik grad vært
brukt for eksisterende bebyggelse da planen ble utarbeidet eller tegnet inn som fremtidig
bebyggelse. Uavhengig av dette er bygningsomriss i arealplaner juridisk bindende for
anvendelsen av planen. Dette medfører at bygninger som skal oppføres med hjemmel i plan må
ha en bygningsfasong som samsvarer med bygningsomrisset i planen. Ved eventuelt avvik
mellom byggeprosjekt og bygningsomriss vil en byggesak være betinget av at forholdet
planavklares ved reguleringsendring eller dispensasjon.
Det faktum at bygningsomriss i arealplaner er juridisk bindende har vært gjenstand for ulik
etterlevelse. Dette medfører at flere tiltak er realisert uten at det er krevd planavklaring.
Denne saken legges frem som en prinsippavklaring for å avklare anvendelsen av bygningsomriss
i arealplaner for ettertiden.
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Vurdering
Rådmannen vurderer at det vil være lite hensiktsmessig å starte en strengere etterlevelse av
anvendelsen av bygningsomriss på nåværende tidspunkt. Dette da forholdet i svært liten grad har
vært gjenstand for planavklaringer eller vurderinger tidligere. Videre vurderer Rådmannen at det
har vært liten bevissthet rundt anvendelsen av bygningsomriss i utarbeidelsen av planer. På
bakgrunn av dette foreslår Rådmannen at bygningsomriss i arealplaner som er vedtatt før 2010
unntas rettsvirkning.

Rådmannens innstilling
Bygningsomriss i arealplankart vedtatt før 2010 unntas rettsvirkning.
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Saksframlegg

Arkivnr. L12

Saksnr. 2016/211-27

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

Utvalgssak
Møtedato
130/17
16.10.2017
67/17
26.10.2017
171/17
04.12.2017
Saksbehandler: Kristine Bye

16482015011_Rp_Bakketun_2gangsbehandling_merknader_SLUTTVEDTA
K

Dokumenter i saken:
1
I
Varsel om oppstart av reguleringsarbeid detaljregulering - Folstadbekken - gbnr
3/106
2
I
Planavgrensning Folstadbakken
3
I
Bakketun - detaljregulering - gbnr
3/106 - Frøset, Støren - Bones
Eiendomsutvikling AS
4
U Bekreftelse på
mottattreguleringsplanforslag - Bakketun
5
I
Detaljregulering Bakketun
7
I
Bakketun - Vedlegg
8
I
Sosi - kontroll
9
I
Rettet sosi -fil
10 I
Geoteknisk notat
11 S 1648_2015011_Rp_Bakketun_1gangsbeh
andling_Høring
14 X Særutskrift
1648_2015011_Rp_Bakketun_1gangsbeh
andling_Høring
15 I
15-0732 Bakketun - Oppdaterte
dokumenter til høring
16 I
Geoteknisk rapport
17 U Høringsbrev - 16482015011
Reguleringsplan Bakketun
18 N Høringsbrev - 16482015011
Reguleringsplan Bakketun
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Norgeshus AS
Norgeshus AS
Norgeshus AS
Vidar Julian Grovassbakk m.fl.
Kristine Bye
Vidar Julian Grovassbakk
Stenvik Kristine
Norconsult
Norgeshus

Norgeshus
Vidar Julian Grovassbakk
FYLKESMANNEN I SØRTRØNDELAG m.fl.
Stein Roar Strand m.fl.

19

U

20
21

X
U

22

I

23

I

24

I

25

I

26

U

27

S

28

I

29
30
31
32
33
34

I
I
I
I
I
U

Høringsbrev - 16482015011
Reguleringsplan Bakketun
Annonse
Oversendelse_arealplan _offentlig
ettersyn _Kartverket
Sosi kontroll Bakketun_for oppgradert
materiale
Vedr reguleringsplan for Bakketun,
Midtre Gauldal kommune
Uttalelse - Reguleringsplan Bakketun Midtre Gauldal
Samordna uttalelse til høring reguleringsplan - Bakketun - Midtre
Gauldal kommune
Mangelbrev vedrørende mottatt
planforslag
16482015011_Rp_Bakketun_2gangsbeha
ndling_merknader_SLUTTVEDTAK
Reguleringsplan Bakketun - oppdaterte
filer - bestemmelser, beskrivelse, plankart
og SOSI
Reguleringsplan Bakketun
Reguleringsplan Bakketun
Reguleringsplan Bakketun
Reguleringsplan Bakketun
Reguleringsplan Bakketun
Reguleringsplan Bakketun - Angående
vilkår for egengodkjenning

Dennis Mauseth m.fl.
Kristine Bye
Kartverket
Norconsult
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Statens vegvesen - Region midt
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Multiconsult v/Sissel Enodd

Norgeshus AS
Statens vegvesen
Statens vegvesen
Norgeshus AS
Norgeshus AS
Statens vegvesen
STATENS VEGVESEN

(Vedleggene er markert med fet skrift).
Ingress
Sluttbehandling av reguleringsplan for Bakketun.

Saksopplysninger
Bakgrunn
Reguleringsplanforslaget for Bakketun har blitt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring fra
og med 24.03.2017 og fram til 12.05.2017.
Midtre Gauldal kommune har mottatt følgende merknader:
Sør-Trøndelag fylkeskommune i brev datert 20.04.2017.
Planområdet avgrenses i sør av området for jernbane og hensynssone for grunnvannsforsyning,
og grenser til fylkesveg 632 i nord. I kommunedelplan for Støren er området avsatt til
boligformål. Planforslaget synes ikke å komme i vesentlig konflikt med allmenne
friluftsinteresser.
I flg reguleringsbestemmelsene skal sikker gangveg bort til eksisterende gang og sykkelveg ved
krysset mellom Frøsetvegen og FV632 være opparbeidet før brukstillatelse kan gis.
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Så vidt vi kan se fra kulturminneregisteret, er det ikke registrert automatiske 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 om den generelle
aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven. Dersom en under opparbeidingen skulle støte på
noe spesielt i grunne (mulig fredet kulturminne), må en stanse arbeidet og varsle
fylkeskommunen.
Ingen vilkår for egengodkjenning.
Bane NOR i brev datert 24.04.2017.
Planen viser at lekeplass skal legges nærmest jernbanen, men ROS – analysen mangler vurdering
av om påkjørsel tog/personer kan skje. Ettersom avstanden fra lekeplassen til jernbanen er om
lag 25m, anses ikke sikkerhetsgjerde langs jernbanen påkrevet. Bane NOR forutsetter imidlertid
at lekeplass inngjerdes ihht. kommunens normer, og at det i rekkefølgebestemmelsene tas inn at
lekeplassen skal være ferdig inngjerdet før boligene gis ferdigtillatelse.
Videre viser vi til rekkefølgebestemmelsene 3.1 VA-plan.
Før kommunen godkjenner VA – planen, bør Bane NOR få mulighet til å uttale seg.
Ingen vilkår for egengodkjenning.
Statens vegvesen på vegne av Sør – Trøndelag fylkeskommune som vegeier, i brev datert
25.04.2017.
Reguleringsplanen skal legge til rette for minimum 16 og maksimum 24 boenheter. Området er i
kommunedelplan for Støren avsatt til bolig, og reguleringsplanen er dermed i tråd med
overordnet plan. Planen har en inntegnet byggegrense, men den er ikke målsatt. Den er heller
ikke nevnt i planbestemmelsen.
Det er uheldig at byggegrensen ikke er målsatt, og vi oppfordrer til at den i fremtidige planer blir
målsatt for bedre lesbarhet av planen.
Byggegrensen er etter det vi kan se foreslått til ca.10 meter fra midten av Fv632. Statens
vegvesen mener at byggegrensen må settes til minst 15 meter fra midten av vegen.
Reguleringsplanen har ikke noen inntegnet adkomst til området, og det er heller ikke skrevet noe
i bestemmelsene om hvor adkomsten skal være. Hvor eiendommen skal ha adkomst fra bør
reguleres enten i plankartet eller i planens bestemmelser.
Fortauet er regulert med 3 meters bredde iht. planens bestemmelser. Statens vegvesen mener
fortauet må reguleres langs fylkesvegen i hele planens bredde, og at det bør vises på plankartet
hvordan det er tenkt gangadkomst fra eiendommene og opp til fortauet. Eventuelt kan dette
gjøres gjennom bestemmelsene, men må da også synliggjøres at det er mulig å gjennomføre
f.eks. gjennom situasjonsplan.
Det fremmes følgende vilkår for egengodkjenning:
Vilkår for egengodkjenning er fremmet på vegne av Sør – Trøndelag fylkeskommune som
vegeier.
 Byggegrense mot Fv632 må settes til minst 15 meter.
 Fortauet må reguleres langs fylkesvegen i hele reguleringsplanens bredde.
Det fremmes følgende faglige råd:
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 Det bør reguleres adkomst til eiendommen, enten i plankartet eller i
reguleringsbestemmelsene.
 Det bør vises på plankartet hvordan det er tenkt gangadkomst fra eiendommene og til
fortauet.
Statens vegvesen i brev datert 27.04.2017.
Har samme vurdering som i sitt brev skrevet på vegne av Sør – Trøndelag fylkeskommune som
vegeier, i brev datert 25.04.2017.
Ingen vilkår for egengodkjenning.
Det fremmes følgende faglige råd (i likhet med brev datert 25.04.2017):
 Det bør reguleres adkomst til eiendommen, enten i plankartet eller i
reguleringsbestemmelsene.
 Det bør vises på plankartet hvordan det er tenkt gangadkomst fra eiendommene og til
fortauet.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i brev datert 03.05.2017.
I vår uttalelse til planoppstart var vi særlig opptatt av forholdet til geoteknikk og flomfare.
Konsulentfirmaet GeoMidt har utarbeidet et geoteknisk notat basert på grunnundersøkelser. De
har også vurdert forholdet til flomfare og konkludert med at tiltaket er trygt med hensyn til disse
naturfarene. NVE har gjennomgått notatet fra GeoMidt og konklusjonene i dette synes rimelige.
Vi har derfor ingen innvendinger til planforslaget.
Ingen vilkår for egengodkjenning.
Fylkesmannen i Sør – Trøndelag i brev datert 15.05.2017.
Landbruk og bygdeutvikling og Miljøvern: Totalt har planområdet et areal på 4397 m2. Gjennom
detaljreguleringen er formålet på tomta endret til konsentrert småhusbebyggelse i form av
flermannsboliger, og antall boenheter er minimum 16 og maksimum 24, jfr.
Reguleringsbestemmelsene. Dette gir minimum 3,6 boenheter pr.daa. Området er benevnt som
B15 og ligger i sone C i kommunedelplan Støren. For den sonen er det ikke oppgitt noe
minimum antall boenheter. Utnyttingsgraden i detaljreguleringen er akseptabelt og vil sørge for
fortetting innenfor et sentrumsnært område. Parkeringen er planlagt under bebyggelsen for best
mulig utnyttelse av arealet. Dette er også positivt.
Miljøvern: Bygge og anleggsfasen: Planområdet ligger i et etablert boligområde. Det er viktig å
sikre gode boforhold for eksisterende bebyggelse i bygge- og anleggsperioden. Støy og støv fra
bygge- og anleggsdrift kan være utfordrende å håndtere. Fylkesmannen viser her til at både T1442/2012 og T-1520 har egne kapitler som omhandler bygge- og anleggsdrift. Fylkesmannen
anbefaler at grenseverdier og avbøtende tiltak som beskrevet i kapittel 6 i T-1520 og tabell 4 i T1442/2016 tas inn i bestemmelsene.
Gang- og sykkelveg: Fylkesmannen viser til Rikspolitiske retningslinjer for samordnet bolig-,
areal- og transportplanlegging (RPR-BATP) hvor det står at infrastruktur og framkommelighet
for kollektivtrafikken skal prioriteres i planleggingen, og at planleggingen skal bidra til å styrke
sykkel og gange som transportform. For å nå det nasjonale målet om nullvekst i
personbiltrafikken er det viktig at det ved utbygging av nye boligområder settes av tilstrekkelig
areal til å sikre fremtidig kollektivtraseer og traseer for gang- og sykkelveg.
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Planforslaget tilrettelegger delvis for gang- og sykkelvei, men mangler gang- og sykkelvei langs
deler av veistrekningen hvor formålet for grøntareal (o_SVG3) er plassert. For å forbedre
fremkommelighet og øke trafikksikkerheten (også for de som bor utafor planområdet) anbefaler
Fylkesmannen at gang- og sykkelveien plasseres langs hele FV632 innenfor planområdet.
Ingen vilkår for egengodkjenning.
Det fremmes følgende faglige råd:
 Fylkesmannen anbefaler at grenseverdier og avbøtende tiltak som beskrevet i kapittel 6 i
T-1520 og tabell 4 T-1442/2016 tas inn i bestemmelsene.
 For å forbedre fremkommelighet og øke trafikksikkerheten (også for de som bor utafor
planområdet) anbefaler Fylkesmannen at gang- og sykkelveien plasseres langs hele FV
632 innenfor planområdet.
------------------------------Med bakgrunn i de innkomne merknadene og vilkår for egengodkjenning fra statlige
myndigheter har Midtre Gauldal kommune fått oversendt justert planmateriale revidert
13.09.2017.
Det forelå to vilkår for egengodkjenning til planen fra Statens vegvesen på vegne av Sør –
Trøndelag fylkeskommune som vegeier.
Med bakgrunn i vilkåret om at byggegrensen mot Fv632 må settes til minst 15 meter er boligene
flyttet frem 1 meter. Dette utgjør en byggegrense på 10 meter. Regulanten opplyser om at det
ikke er mulig klare 5 meter til uten fullstendig omprosjektering. Statens vegvesen kan ikke godta
dette, og vilkår for egengodkjenning er derfor ikke imøtekommet.
Angående vilkåret om at fortauet må reguleres langs fylkesvegen i hele reguleringsplanens
bredde, har Rådmannen fremmet følgende forslag:
Gangvei er regulert inn i plankartet fra gang- og sykkelvegen langs Fylkesveg 632 og ned til den
interne kjørevegen i boligfeltet.
Statens vegvesen besvarte forslaget 21.09.2017 med at Statens vegvesen kan gå med på å trekke
vilkåret om at fortau må reguleres i hele reguleringsplanens bredde med en forutsetning om at
planen viser en gangadkomst fra boligområdet til det regulerte fortauet langs fylkesvegen.
Rådmannen anser dette vilkåret som imøtekommet.

Vurdering
Rådmannen ser at det stadig er etterspørsel etter boliger av varierende størrelse nært Støren. Det
er derfor positivt at det tilrettelegges for boligbygging i sentrumsnære områder.
Bolig
Det er lagt opp til to 4-mannsboliger og to 6-mannsboliger, til sammen 20 boenheter. Det skal
etableres tolv treroms på ca.74m2 og åtte fireroms på ca.85m2. Området er i dag avsatt til
boligformål i kommunedelplan Støren med ønske om fortetting. Rådmannen mener det er
positivt at det legges opp til fortetting av boenheter med varierende størrelse så nært Støren
sentrum, og har ingen kommentarer til dette.
Lekeplass
Lekeplassen er plassert lengst bort fra Fv632 for å forhindre støy, støv og med hensyn til
trafikksikkerhet. Området ligger også på et solrikt areal. Lekeplassen ligger i midlertidig i
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nærheten av jernbanen, og Bane NOR forutsetter at lekeplassen inngjerdes og at det i
rekkefølgebestemmelsene tas inn at lekeplassen skal være ferdig inngjerdet før boligene gis
ferdigtillatelse. Med bakgrunn i sikkerheten mot jernbanen er Rådmannen enig med rådet fra
Bane NOR. Dette er nå tatt med i det reviderte planforslaget.
Byggegrense
I oppgradert planforslag er det lagt inn en byggegrense mot FV632, som er ca. 10 meter fra
midten av FV632. Boligene i planområdet er flyttet 1 meter fram for å klare 10 meter.
Rådmannen har forsøkt å imøtekomme Statens vegvesens innsigelse, men Statens vegvesen
mener byggegrensen må settes til 15 meter fra midten av FV632. Planforslaget fremmes derfor
med innsigelse. En egengodkjenning av planforslaget forutsetter at dette oppklares. Rådmannen
gjør oppmerksom på at Statens vegvesen har blitt kjent med planens intensjon om høy
arealutnyttelse i oppstartsvarselet. Det er i denne fasen en eventuell innsigelse må varsles, noe
som ikke er gjort, slik Rådmannen kan se. Hvis Statens vegvesens krav om 15 meter blir stående
vil realismen i planen falle. Utbygger vil ikke kunne forsvare en slik utbygging.
I oppstartsvarselet var det stipulert ca. 5 boliger pr. da, noe som er i tråd med Fylkesmannens
krav om høy arealutnyttelse. Dette betyr at regulanten har lagt fram et godt utarbeidet prosjekt
som dermed må innskrenke på byggegrensen. Ved en regulering er det anledning til
innregulering av en byggegrense der byggegrensen kan utfordres. Rådmannen kan ikke se at FV
632 har trafikkmengde (ÅDT) som gjør det nødvendig å fastholde på 15 meter.
Med bakgrunn i dette hadde Rådmannen et mellommøte med Statens vegvesen og
Fylkeskommunen den 29.11.17 der det ble forsøkt å komme til enighet rundt byggegrensen mot
FV632. Dette for å unngå mekling. Det ble i møtet administrativ enighet om en byggegrense på
12,5 meter fra FV 632.
Dette innebærer videre at planen må justeres noe ved at f_BLK må reduseres. Til erstatning for
det tapte lekearealet legges det inn en ny f_BLK 2 i nordvestre hjørnet på tomta. Regulanten må
framlegge ny revidert materiale før saken sendes til kommunestyret for endelig vedtak.
Adkomst
Statens vegvesen fremmet et faglig råd angående at det bør reguleres adkomst til eiendommen. I
planbeskrivelsen er det gitt en redegjørelse for at adkomsten er en del av tilgrensende
reguleringsplan Grutheim, og det skal søkes utvidet bruk av avkjørsel.
Gang- og sykkelveg/fortau
I førstegangsbehandlingen ble det stilt krav til at det måtte reguleres inn en gang- og sykkelveg
og at dette ble sikret i rekkefølgebestemmelsene. Rådmannen så at regulanten hadde forvekslet
fortau med gang- og sykkelveg. Dette er nå rettet opp.
Videre har det kommet inn et vilkår for egengodkjenning at fra Sør – Trøndelag fylkeskommune
som vegeier at fortauet forlenges til hele reguleringsplanens bredde. Kommunen foreslo at
gangarealet ble koblet til gang- og sykkelvegen langs Fv 632 og den interne vegen i boligfeltet.
Dette er imøtekommet i revidert planforslag.
Støy
Det foreligger en egen støyrapport laget av SWECO som viser støyberegning fra veg og jernbane
innenfor planområdet. Støynivået er vurdert mot bestemmelsene i kommunedelplan Støren og T1442, og konkluderer med at eiendommen ligger utenfor gul støysone.
Det rapporten derimot ikke belyser er støyen som forekommer under bygge- og anleggsfasen.
Fylkesmannen har fremmet faglig råd om at grenseverdier og avbøtende tiltak som beskrevet i
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kapittel 6 i T-1520 og tabell 4 T-1442/2016 blir tatt med i bestemmelsene. Dette er ikke gjort.
Rådmannen ser fordeler med å få med dette i bestemmelsene, men ser likevel at støyrapporten er
vurdert mot T-1442, og vurderer dette som tilstrekkelig.
Konklusjon
De innkomne merknadene er tatt til følge eller utredet. Dette med unntak av 15 meters
byggegrense mot Fv632. I mellommøte den 29.11.2017 ble det kommet fram til en administrativ
enighet på en byggegrense på 12,5 meter. Rådmannen anbefaler at denne løsningen aksepteres.
Rådmannens innstilling
Utvalg for Næring, plan og miljø godkjenner reguleringsplan 16482015011 Bakketun med
endringer som beskrevet i saksframlegget vedrørende lekeplass og byggegrense, og sender den
til kommunestyret med følgende innstilling:
Midtre Gauldal kommune vedtar PlanId: 16482015011 reguleringsplan Bakketun slik den er
godkjent i NPM – utvalgets møte den 04.12.2017.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 16.10.2017
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Utvalg for Næring, plan og miljø godkjenner reguleringsplan 16482015011 Bakketun og sender
den til kommunestyret med følgende innstilling:
Midtre Gauldal kommune vedtar PlanId: 16482015011 reguleringsplan Bakketun med hjemmel i
plan- og bygningslovens § 12-12. Som følge av innsigelse kan det ikke iverksettes tiltak i planen
med hjemmel i planen jmf plan- og bygningslovens § 12-13 og det anmodes om mekling.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.10.2017
Innstillingen fra utvalg for næring- plan og miljø – enstemmig vedtatt.

Vedtak
Midtre Gauldal kommune vedtar PlanId: 16482015011 reguleringsplan Bakketun med hjemmel i
plan- og bygningslovens § 12-12. Som følge av innsigelse kan det ikke iverksettes tiltak i planen
med hjemmel i planen jmf plan- og bygningslovens § 12-13 og det anmodes om mekling.
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Dato

Plansjef

VJG

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE
REGULERINGSPLAN FOR BAKKETUN 2015011
17.2.2017
Rev. 19.9.2017
UTFØRT AV NORGESHUS AS

Metode og forutsetninger
Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen
er basert på foreliggende planforslag. I risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i
relevante kravdokumenter.
Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i
hendelser som kan påvirke planområdets funksjon, utforming med mer, og hendelser
som direkte kan påvirke omgivelsene (henholdsvis konsekvenser for og
konsekvenser av planen). Forhold som er med i sjekklista, men ikke er til stede i
planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen ”Aktuelt?” og kun unntaksvis
kommentert.
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:
-

Svært sannsynlig (4) -

kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede.

-

Sannsynlig (3) -

kan skje av og til; periodisk hendelse (årlig)

-

Mindre sannsynlig (2) -

kan skje (ikke sannsynlig; ca hvert 10 år)

-

Lite sannsynlig (1) -

det er en teoretisk sjanse for hendelsen; skjer
sjeldnere enn hvert 100 år.

Kriterier for å vurdere konsekvenser av uønskede hendelser er delt i:
Personskade
1. Ubetydelig

Ingen alvorlig skade

2. Mindre alvorlig

Få/små skader

3. Alvorlig

Behandlingskrevende
skader

4. Svært alvorlig

Personskade som
medfører død eller
varig mén; mange
skadd.

Miljøskade

Skade på eiendom,
forsyning med mer.
Ingen alvorlig skade
Systembrudd er
uvesentlig
Ikke varig skade
Systembrudd kan føre til
skade dersom
reservesystem ikke fins.
Midlertidig/behandlings- System settes ut av drift
krevende skade
over lengre tid; alvorlig
skade på eiendom.
Langvarig miljøskade
System settes varig ut av
drift; uopprettelig skade
på eiendom
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Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvenser er gitt i
følgende tabell:
Konsekvens:
Sannsynlighet:

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

4. Svært alvorlig

4. Svært sannsynlig
3. Sannsynlig
2. Mindre sannsynlig
1. Lite sannsynlig

-

Hendelser i røde felt:
Tiltak nødvendig
Hendelser i gule felt:
Tiltak vurderes mtp. nytte
Hendelser i grønne felt: Rimelige tiltak gjennomføres

Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er
mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.
Overordnet risikovurdering
Området vurderes som sikkert jf. Analysepunktene under.
Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak
Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende
tabell.
Hendelse/situasjon

Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak
Natur- og miljøforhold

Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:
1. Masseras/-skred

Ja

1

3

Planområdet berøres ikke
av aktsomhetsområder for
jord- og flomskred i NVEs
kart. Utdrag fra NVEs
rapport «Flomrisikoplan
for Gaula ved Melhus»
(8|2012): «Gauldalen
nedenfor Hovin er spesielt
utsatt for kvikkleireskred,
og det er pr 2010 kartlagt
33 kvikkleiresoner i
Melhus kommune. Mange
av kvikkleireforekomstene
ligger i umiddelbar nærhet
til hovedelva eller
sidevassdragene.
Når vannstanden og
vannhastigheten er høy er
det fare for erosjon langs
elvebreddene.
Dersom
kvikkleireforekomster blir

REGULERINGSPLAN FOR BAKKETUN – RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

507

Side 2 av 7

2. Snø-/isras

Ja

1

3

3. Flomras
4. Elveflom

Nei
Ja

3

1

5. Radongass

Nei

avdekket, kan det føre til
utglidninger og
kvikkleireskred, som kan
være mer truende for liv
og helse enn en flom.
Langs Gaula har
NVE gitt bistand til
omtrent 115 sikringstiltak
mot erosjon og annen
type skade, og i
tillegg har Statens
vegvesen og
Jernbaneverket utført
egne sikringstiltak.» Siden
planområdet ligger sør for
Hovin, og det ikke er
registrert kvikkleiresoner i
Midtre Gauldal, er det lite
trolig at det kan finnes
kvikkleirelommer i
grunnen her. Siden
området ligger under
marin grense, kan det
likevel ikke utelukkes helt.
GeoMidt AS har derfor
utført en geoteknisk
vurdering. Denne
konkluderer med at det
ikke er noen geotekniske
problemer med tiltaket.
Det vurderes derfor at det
ikke er behov for egne
tiltak mot masseskred.
Området ligger innenfor
beregnet utløpsområde
for snøskred. Det er
imidlertid ikke registrert
snøskred i området, og
sannsynligheten vurderes
som lav. Det vurderes
derfor at det ikke er behov
for egne tiltak mot
snøskred.
NVEs flomsonekart viser
at det rett sør for
planområdet ligger
såkalte lavpunkt. Bekken
som renner forbi
planområdet kan også
forventes som flombekk.
Planområdet er likevel
ikke omfattet av
flomsoner og har god
avrenning mot lavpunkt.
Alle nybygg skal sikres
mot radon fra grunn jf.
Byggeteknisk forskrift.
Punktet er derfor
uvesentlig.

Vær, vindeksponering. Er området:
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6. Vindutsatt
7. Nedbørutsatt

Nei
Ja

3

1

Ved store
nedbørsmengder kan
dette føre til flom i Gaula
(se pkt. flom i
elver/bekker). Kraftig
nedbør har også ført til
kjelleroversvømmelser.
Planlagt tiltak er dog tenkt
oppført uten kjeller, og
terrenget er tenkt hevet.
Overvann vil renne ned til
lavpunkt 4010/43 som før
utbygging.

Natur- og kulturområder. Medfører planen/tiltaket fare for skade på:
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Sårbar flora
Sårbar fauna/fisk
Verneområder
Vassdragsområder
Fornminner (afk)
Kulturminne/-miljø

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Menneskeskapte forhold

Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Vei, bru, knutepunkt
Havn, kaianlegg
Sykehus/-hjem, kirke
Brann/politi/sivilforsvar
Kraftforsyning
Vannforsyning
Forsvarsområde
Tilfluktsrom
Område for idrett/lek
Rekreasjonsområde
Vannområde for friluftsliv

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

Forurensningskilder. Berøres planområdet av:
25.
26.
27.
28.

Akutt forurensning
Permanent forurensning
Støv og støy;industri
Støv og støy;trafikk

Nei
Nei
Nei
Ja

3

1

Området ligger like ved
fylkesveg 632 og
jernbanen. Lyd som
forplanter seg gjennom
lufta fra tog til mottaker,
kalles luftlyd, også etter
den har passert gjennom
en husfasade. Luftlyden
kan merkes over store
avstander, men
forårsaker sjelden
vesentlige ulemper på
avstander over ca. 200 m
med norske trafikkforhold.
I det toget passerer vil det
også overføres
vibrasjoner fra
banefundament gjennom
mark til nærliggende
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29.
30.
31.
32.
33.

Støy; andre kilder
Forurenset grunn
Forurensning i sjø/vassdrag
Høyspentlinje (stråling)
Risikofylt industri mm
(kjemikalier/eksplosiver)
34. Avfallsbehandling
35. Oljekatastrofeområde

Ja
Nei
Nei
Nei
Nei

3

1

bygninger. Dersom både
bane og bygning står på
løsmasser, vil
lavfrekvente vibrasjoner
kunne merkes som
rystelser inne i
bygningene. Vibrasjoner
med noe høyere frekvens
forplantes lettere gjennom
fjellgrunn, til bygninger
både ved siden av sporet
og over tunneler. Disse
vibrasjonene forårsaker
lydavstråling inne i
bygningene. Bidraget
kalles strukturlyd og kan i
noen tilfeller være godt
hørbar og forårsake
sjenanse. Den viktigste
innvirkningen av
strukturlyd og vibrasjoner
begrenser seg gjerne til
30-50 m fra sporet. For
bebyggelse over tunneler
kan strukturlyd være mer
avgjørende for støynivået
enn luftoverført lyd, men
ellers dominerer gjerne
luftlyden. (Kilde: Veileder
til retningslinje for
behandling av støy i
arealplanlegging (T1442/2012)).
Støyvurderinger utført av
SWECO viser at
planområdet bare blir
berørt av vegstøy i svært
begrenset omfang i nord,
og utenfor angitte
byggegrenser. I sør blir
planområdet uberørt av
støy fra jernbane
Jf. Pkt. 28

Nei
Nei
Medfører planen/tiltaket:

36.
37.
38.
39.
40.

Fare for akutt forurensning
Støy og støv fra trafikk
Støy og støv fra andre kilder
Forurensning til sjø/vassdrag
Risikofylt industri mm
(kjemikalier/eksplosiver)

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Transport. Er det risiko for:

41. Ulykke med farlig gods

Nei
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42. Vær/føre begrenser
tilgjengelighet til området

Nei
Trafikksikkerhet

43. Ulykke i av-/påkjørsler

Ja

1

2

44. Ulykke med gående/syklende

Ja

1

2

45. Andre ulykkespunkter

Ja

1

2

Fylkesveg 632 har en
ÅDT på 150 kjøretøy per
døgn (2014-tall), og
fartsgrensen 40 km/t.
Andelen lange kjøretøy er
0 %. Det er registrert et
par trafikkulykker langs
Fv632 i nærheten av
planområdet (jf. Statens
vegvesens vegkart). I
disse ulykkene er det kun
registrert lettere
personskader. Det
forutsettes at det er sikret
tilstrekkelig sikt ved
utkjøring til fylkesvegen
Planforslaget legger opp
til fortau fra planområdet
til nærliggende fortau i
vest. Dette vil redusere
sannsynligheten for
ulykke mellom biler og
myke trafikanter. Intern
gangforbindelse gir
gående adkomst til gang-/
og sykkelveg langs
fylkesvegen.
Planområdet ligger like
jernbanen, og vil således
kunne være sårbart for
ulykker/avsporinger her.
Byggegrensen er
imidlertid satt til 30 meter
fra spormidte.

Andre forhold
46. Er tiltaket i seg selv et
sabotasje-/terrormål
47. Er det potensiell sabotasje/terrormål i nærheten?
48. Regulerte vannmagasiner med
spesiell fare for usikker is,
endringer i vannstrand mm
49. Naturlige terrengformasjoner
som utgjør spesiell fare (stup
etc)
50. Gruver, åpne sjakter,
steintipper etc.

Nei
Nei
Nei

Nei

Nei

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring
51. Trafikkulykke ved
anleggsgjennomføring
52. Skolebarn ferdes gjennom
planområdet

Ja
Nei
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Endelig risikovurdering:
Konsekvens:
Sannsynlighet:

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

43, 44, 45

1, 2

4. Svært alvorlig

4. Svært sannsynlig
3. Sannsynlig

4, 7, 28, 29

2. Mindre sannsynlig
1. Lite sannsynlig

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til
svært alvorlige konsekvenser krever tiltak. Nærmere angitte hendelser kommenteres
nærmere i det følgende.
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1

BAKGRUNN

1.1 HENSIKTEN MED PLANEN
Hensikten med planen er å legge til rette for omregulering av eiendommen gnr./bnr. 3/106 på Frøset
til konsentrert småhusbebyggelse. Ny bebyggelse ønskes oppført i form av 4- og 6 mannsboliger, til
sammen ca. 20 boenheter. Eksisterende bebyggelse på tomta er tenkt revet.
Oppstartsmøte ble avholdt 17.11.15. Tiltakshaver la fram ønske om å bygge to leilighetsbygg, med til
sammen 22 boenheter, på tomta. Etter ønske fra Midtre Gauldal kommune ble det sendt inn en
beskrivelse av ønsket tiltak til forhåndsvurdering i planmyndigheten, da det var usikkert hvorvidt
tomta kunne fortettes. Forslaget ble behandlet i NPM-utvalget 15.12.15, og det ble vedtatt at
utbyggingen måtte skje med 4- og 6-mannsboliger.
Planforslaget har blitt justert for å imøtekomme ønsket bebyggelsesstruktur. Nåværende plan viser 2
stk. 4-mannsboliger og 2 stk. 6-mannsboliger med til sammen 20 boenheter.
Eiendommen inngår i kommunedelplan for Støren, og er regulert til boligformål. Gjennom
detaljreguleringen ønskes det å endre formålet på tomta til konsentrert bebyggelse.
1.2 OM FORSLAGSSTILLER
Tiltakshaver er Bones Eiendomsutvikling AS, 7290 Støren.
Plankonsulent er Norgeshus AS.
Norgeshus AS er et arkitekt- og ingeniørkontor som jobber med bygningsprosjektering fra
planoppstart til overlevering. Norgeshus er en franchisebedrift og har entreprenører over hele landet
som bygger alt fra småhus på én tomt til hele boligfelt og næringsbygg/leilighetsbygg.
Norgeshus har utført en rekke tidligere planarbeider i Melhus og Norge generelt, og har sentral
godkjenning innenfor følgende ni godkjenningsområder:
Funksjon

Fagområde

Tiltaksklasse

Ansvarlig søker

(For alle typer tiltak)

3

Prosjekterende Arkitektur

3

Prosjekterende Konstruksjonssikkerhet

3

Prosjekterende Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller
konstruksjon, tekniske installasjoner)

3

Prosjekterende Utearealer og landskapsutforming

2

Prosjekterende Oppmålingsteknisk prosjektering

2

Prosjekterende Brannkonsept

2

Prosjekterende Bygningsfysikk

2

Prosjekterende Lydforhold og vibrasjoner

2

4
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2
2.1

PLANOMRÅDET
OVERSIKTSKART

Figur 1. Oversiktskart over planområdet.

Planområdet ligger langs fylkesveg 632 på Frøset, ca. 1 km sørøst for Støren sentrum. Tomta grenser
til fylkesvegen i nord, jernbanen i sør og eksisterende eneboligbebyggelse i øst og vest. Området er
en del av kommunedelplan for Støren.
2.2 DAGENS BRUK
Dagens bebyggelse på tomta er en eksisterende enebolig, med tilhørende garasje/uthus. Bygningen
er ikke SEFRAK-registrert.
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Figur 2: Ortofoto av området med tomta inntegnet.

Figur 3. Bilde som viser eksisterende bebyggelse på eiendommen, sett fra sør.

6

518

Figur 4. Bilde som viser eksisterende bebyggelse på eiendommen, sett fra FV 632.

Bygningsmassen i området preges av eneboligbebyggelse i én til to etasjer.
2.3 PLANSTATUS
I gjeldende kommunedelplan for Støren er området avsatt til boligbebyggelse og benevnt B15. I
bestemmelsene til B15 står det at dette er uregulerte områder med vesentlig frittliggende
eksisterende eneboliger, og at det tillates utvidelser i form av bileilighet/hybel innenfor tillatt bebygd
areal.
Planområdet berøres i sør av område for jernbane og hensynssone for grunnvannsforsyning, og
grenser til vegformål i nord. Tomta ligger også nær hensynssoner for flomfare og bevaring naturmiljø.
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Figur 5. Utsnitt kommunedelplan for Støren.

Planområdet grenser til reguleringsplan for Grutheim i øst, og overlapper delvis denne. Ny
reguleringsplan for Bakketun vil erstatte denne delen av Grutheimplanen. Området sørvest for tomta
er regulert til vannbehandlingsanlegg.

Figur 6. Gjeldende regulering i området (Reguleringsplan Grutheim (i øst), Reguleringsplan Frøset
vannbehandlingsanlegg (i sørvest) og Reguleringsplan Frøset II (i nord).
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2.4

EIENDOMSFORHOLD

2.4.1 Eiendomskart
Planområdet består hovedsakelig av en eiendom (gnr./bnr. 3/106), som eies av Bones
Eiendomsutvikling AS. Tomta har et areal på 4302,6m2. I tillegg er litt areal av FV632 tatt med i
reguleringsplanen. Fylkesvegen er en del av gnr./bnr. 1632/2 og eies av Sør Trøndelag
fylkeskommune, med Statens vegvesen som eiers kontaktinstans. Totalt har planområdet et areal
på4396,98m2.

Figur 7. Eiendomskart.

2.4.2 Hjemmelshavere
Hjemmelshavere på nabotomter og gjenboere:
-

3/9, 293, 292: Midttømme AS, 7236 Hovin i Gauldal
3/174: Dennis Mauseth, 7290 Støren
3/62: Eva Hov Aunøien, Nordstu 14, 7290 Støren/Turid Hov Røe, Frøsetlia 4 B, 7290 Støren
4010/43: Jernbaneverket, Postboks 4350, 2308 Hamar
1632/2: Sør-Trøndelag fylkeskommune (eier)/Statens vegvesen region midt (eiers
kontaktinstans)
3/19: Kristian Ekroll, 7290 Støren/Rita Iren Vold Lilleflott, Frøsetvegen 2, 7290 Støren
3/1: Knut Gunnar Frøseth, Frøsetvegen 6 B, 7290 Støren
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3

PLANFORSLAGET

.

Figur 8: Perspektiv av planlagt tiltak sett fra sør.

3.1 PLANENS INTENSJON
Planens intensjon er å legge til rette for utbygging av ca. 20 enheter i form av 4- og 6-mannsboliger
på eiendommen 3/106 på Frøset. Eksisterende enebolig og garasje/uthus på tomta er tenkt revet.
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Tabell 1: Arealfordeling

Arealtabell
§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg
Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse (2)
Lekeplass
Renovasjonsanlegg
Sum areal denne kategori:

Areal (m²)
2093,0
495,8
29,2
2618,0

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Annen veggrunn – grøntareal (2)
Gang-/sykkelveg
Gangveg/gangareal
Kjøreveg (2)
Sum areal denne kategori:

Areal (m²)
423,2
233,7
70,3
1051,6
1778,8

Totalt alle kategorier: 4396,9

3.2 PLANENS DOKUMENTER
Planmaterialet består av følgende dokumenter(dato i parentes):
1.
2.
3.
4.

Plankart m/tegnforklaring (13.9.2017
Planbeskrivelse (13.9.2017
Reguleringsbestemmelser (13.9.2017)
Forenklet ROS-analyse (13.9.2017)

Dokumentene er utarbeidet iht. SOSI-standard.
I tillegg kommer vedlegg til planbeskrivelsen (angitt i kap. 7).
3.3 PLANAVGRENSNING
Planavgrensningen følger yttergrense av eiendom 3/106 i sør, øst og vest. I nord er det regulert ut til
senterlinje av fylkesveg 632. Vestover langs Fv 632 er planavgrensningen lagt i ytterkant av planlagt
Annen veggrunn – grøntareal, beregnet fra senterlinje av fylkesveg.
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Figur 9: Planforslag

3.4

REGULERINGSFORMÅL

3.4.1 Konsentrert småhusbebyggelse (BKS1 og BKS2)
På området er det planlagt oppført to 4-mannsboliger og to 6-mannsboliger, til sammen 20
boenheter. Byggene er tenkt oppført i to etasjer med saltak. Maksimal mønehøyde vil være 9,0m.
Det er planlagt leiligheter i to størrelser: tolv treroms på ca. 74 og åtte fireroms på ca. 85 m2. I tillegg
vil hver leilighet ha en privat sørvendt balkong/terrasse. Leilighetene orienteres med stue og
oppholdsrom mot sør og soverom mot nord. Samlet BYA for bebyggelse vil være om lag 1130m2.
Byggegrense er lagt 10m fra vegmidte for fylkesvegen.
Det er planlagt 1,5 parkeringsplasser per boenhet inkludert gjesteparkering. Det gir totalt 30
parkeringsplasser. Parkeringen er planlagt under bebyggelse for best mulig utnyttelse av arealet.
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Figur 11. Situasjonsplan for planlagt tiltak.

3.4.2 Renovasjonsanlegg (f_BRE)
Det er avsatt et område til felles renovasjon for beboerne i øst i planområdet. Det er planlagt felles
bunntømte containere på bakken. Planen legger opp til at renovasjonsbil kan snu på tilgrensende
område. Søppeldunker og annet utstyr må ikke plasseres slik at de hindrer frisikt ved utkjøring fra
området.
3.4.3 Lekeplass (f_BLK)
Det er avsatt et areal på 496 m2 til felles lek og opphold sør og vest for planlagt leilighetsbygg.
Området vil dermed ligge godt skjermet for trafikk og støy fra Fylkesvegen, samt skjermes noe fra
vind og vær. Prinsippene om universell utforming skal legges til grunn ved opparbeiding av området.
Noe terrengarbeider må påregnes for å oppfylle disse prinsippene. Lekeplassen skal gjerdes inn mot
trafikkerte arealer.
3.4.4 Kjøreveg (o_SKV, f_SKV)
Fylkesveg 632 (o_SKV) er registrert med ÅDT på 150 (2015-tall), og har ved avkjørsel til planområdet
en fartsgrense på 50 km/t.
f_SKV har adkomst fra privat veg med avkjørsel fra FV 632. Adkomstvegen er en del av tilgrensende
reguleringsplan for Grutheim (planid 1648 2012006). Det skal søkes om utvidet bruk av avkjørsel.
Manøvreringsareal inne på tomta er regulert til kjøreveg og benevnt f_SKV. Parkering skjer under
planlagt bebyggelse. Det vil tilrettelegges 20 parkeringsplasser under boligene i nord, mens de
resterende 10 vil være under boliger i sør. Dette vil dekke et krav på 1,5 parkeringsplass per boenhet.
3.4.5 Gang- og sykkelveg (o_SGS)
Gang- og sykkelveg reguleres med bredde 3m. fra planområdet og bort til eksisterende gang- og
sykkelveg lenger vest.

13

525

3.4.6 Gangveg/gangareal (f_SGG)
Adkomst til planområdet fra o_SGS tilrettelegges med eget formål i planens vestre grense. Formålet
blir 2,5m bredt og tillater etablering av trapper/ramper i terreng.
3.4.7 Annen veggrunn – grøntareal
Arealet skal benyttes til snøopplag og nødvendige skjæringer/fyllinger

4

PLANPROSESS OG MEDVIRKNING

4.1 OM PLANPROSESSEN
Oppstartsmøte med kommunen ble avholdt 17. november 2015. Der deltok tiltakshaver og to
representanter fra Midtre Gauldal kommune. Tiltakshaver la fram ønske om å bygge to leilighetsbygg
med til sammen 22 boenheter på tomta. Etter ønske fra kommunen ble tiltakshaver bedt om å sende
inn en beskrivelse av ønsket tiltak til forhåndsvurdering i kommunen.
Forslaget ble behandlet av NPM-utvalget den 15. desember 2015, og det ble vedtatt at utbyggingen
måtte skje i form av 4- og 6-mannsboliger.
Varsel om oppstart av planarbeid ble kunngjort i Trønderbladet 16. januar 2016. Berørte parter ble
varslet i eget brev datert 14. januar, og fristen ble satt til 14. februar for å komme med
merknader/innsigelser.
4.2

INNSPILL

4.2.1 Oppsummering av innspillene
Dette er kort oppsummert de viktigste problemstillingene som er adressert. Alle innspill er vedlagt i
sin helhet.
Envina skriver i sin uttalelse at ved 20 enheter blir det satt ut bunntømte containere som står på
bakken. De informerer også om at de har containere som kan er nedgravd og mer estetisk. De sier
videre at alle boenheter må være med på en felles avfallsløsning. Envina ønsker ikke å kjøre inn i
boligfeltet og ber om at plassering må blir ved utkjøring av feltet eller ved felles parkering.
Sør Trøndelag fylkeskommune (STFK) sier i sin uttalelse at de ikke ser ut til at planen kommer i
konflikt med allmenne friluftslivsinteresser eller fredede kulturminner. Videre viser de til uttalelse av
Statens vegvesen angående FV 632.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skriver at planområdet omfattes av flomsonekart og at
den nedre del av planområdet vil være utsatt for flom. ROS-analysen må derfor inneholde
informasjon om hvordan man oppfyller kravene om sikker byggegrunn i forhold til flom. Videre
skriver de at det ikke er kjente fare- eller aktsomhetsområder innenfor planområdet, og at
potensialet for slike funn er begrenset. NVE opplyser at planområdet ligger 50 meter over havet og at
det er potensiale for funn av skredfarlige løsmasser, geoteknikk må derfor inngå i ROS-analysen. ROSanalysen bør også ha en enkel skredfarevurdering og avklare reelle fareområder for skred.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er positive til planen siden det er fortetting i et relativt sentrumsnært
område. De oppfordrer til at det innarbeides minimumskrav til tetthet i bestemmelsene. Videre sier
Fylkesmannen at planområdet er utsatt for støy fra vegtrafikk og jernbane. Det må derfor
gjennomføres støyberegninger som viser støy fra veg og jernbane samt sumstøy spesielt med tanke
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på fasader og uteoppholdsarealer. Det settes krav om at nødvendige skjermingstiltak mot støy må
være gjennomført før det gis brukstillatelse til nye boliger.
Fylkesmannen påpeker videre at området ligger innenfor flomsone og i et aktsomhetsområde for
snøskred. Dette må omtales i ROS-analysen. Fylkesmannen sier at det er viktig med gode beskrivelser
av folkehelserelevante tema (bl.a. støy, luftkvalitet, trafikksikkerhet, forurenset grunn,
leke/uteoppholdsareal m.m.). Planbeskrivelsen bør omtale lysforhold og estetisk utforming av
uteareal og bygg. De minner også om at det må settes av areal for lekeområder for barn og unge som
er tilstrekkelige og hensiktsmessige.
Jernbaneverket forventer at forslagsstiller setter seg inn i deres krav til planlegging i nærheten av
jernbane før det utarbeides reguleringsplan. De gjør spesielt oppmerksom på byggegrenser,
sikkerhet, grunnforhold, drenering og overvannshåndtering. Planen må inneholde en fagkyndig
beskrivelse om den planlagte utbyggingen kan medføre økt fare til skader på jernbanen.
4.2.2 Bearbeiding av planforslaget etter innspill
Det vil legges til rette for en felles renovasjonsløsning med bunntømte containere som står på
bakken ved innkjøring til planområdet. Det legges opp til at renovasjonsbil snur på naboeiendom.
Regulant kan ikke se at planen kommer i konflikt med allmenne friluftslivsinteresser eller automatisk
fredede kulturminner.
Terrenget i planområdet er tenkt hevet slik at nivå for 200 års flom blir lavere enn nivå for ferdig
gulv. Dette mener regulant oppfyller krav om sikker byggegrunn. Kart fra NVE viser at det ikke er
noen registrerte skredhendelser i, eller i nærheten av området. GeoMidt AS har foretatt en
geoteknisk vurdering av eiendommen og konkludert med at det ikke er noen geotekniske problemer
med tiltaket.
Planen sørger for fortetting innenfor et sentrumsnært område. Det vil bli satt bestemmelse som sier
noe om minimumskrav til tetthet. Når det gjelder støy er det foretatt en støyberegning av SWECO.
Denne viser at planområdet kun blir berørt av vegstøy i nord. Dette er utenfor angitte byggegrenser.
Det er derfor ikke er nødvendig med skjermingstiltak mot støy. Når det gjelder folkehelse er dette
omtalt under punkt 5.7. Planen legger opp til at det skal settes av 255 m2 til lekeareal innenfor
planområdet.
I denne planen er det gjort grundige vurderinger av type bygg, sikkerhet og grunnforhold i forhold til
jernbanen. I tillegg er byggegrensene for jernbane overholdt. Det er derfor ingen grunn til å tro at
tiltaket kan medføre økt fare for skade på jernbanen. Drenering og overvannshåndtering vil være
relevante tema i byggesaken.

5

KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET

5.1 KRAV TIL KU
Regulant vurderer at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning jfr. forskrift om
konsekvensutredninger.
5.2 BY- OG STEDSUTVIKLING
Kommunedelplanen for Støren sier at fortetting ikke skal medføre ulemper for omkringliggende
bebyggelse, spesielt i forhold til sol-/skyggeforhold og utsikt. Med vesentlig fortetting menes mer
enn fire boenheter per daa. Det å gå fra enebolig til leilighetsbygg med 20 boenheter vil være
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vesentlig fortetting, og endring av strøkskarakter. Tiltaket vil benytte seg av eksisterende
infrastruktur på tilgrensende eiendom i øst. Det er ønskelig å benytte vegen som har gnr 3 bnr 9 som
adkomst til planområdet. Dette gjør at man får samlet avkjørsler i området. Bebyggelsen i området
preges av eneboliger, samt noen leilighetsbygg/flermannsboliger.
5.3 BARNS INTERESSER
Kommunedelplan for Støren kommune sier at for blokk/leiligheter skal minste uteoppholdsareal per
boenhet være 40 m2.
Det er i planen avsatt 469 m2 til lekeplass/uteoppholdsareal, noe som tilsvarer 24,8 m2 per boenhet
(gitt 20 boenheter). I tillegg har hver boenhet en privat balkong/terrasse på minimum ca. 13 m2. Det
vil si at lekeplass og private balkonger/terrasser gir om lag 38 m2 uteoppholdsareal pr. enhet.
Utomhusplan som viser tilstrekkelig lekeareal og annet uteoppholdsareal skal medfølge søknad om
tiltak.
Det finnes store grøntareal i umiddelbar nærhet med gode leke- og rekreasjonsmuligheter.

Figur 12. Flyfoto som viser områdets nærhet til grøntområder.

Felles leke- og oppholdsareal lokaliseres i vest mellom byggene. Området vil dermed ligge skjermet til
mellom boligene og på solrikt areal.
Nærmeste barnehage, Støren barnehage, og barneskolen ligger ca. 1,5 km vest for planområdet. I
overkant av 1 km fra planområdet ligger også Støren ungdomsskole, Gauldal videregående skole,
Støren idrettsarena og Størenhallen. Den andre barnehagen på Støren, Liøya barnehage, ligger ca. 2
km unna planområdet.
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Figur 13. Flyfoto som viser avstand til Støren barnehage, Gauldal videregående skole ligger rett nord for barnehagen
(Kilde: maps.google.com).

5.4 BYGGESKIKK OG ESTETIKK
Bebyggelsen i området er preget av småhusbebyggelse i en til to etasjer med saltak. Planlagt
leilighetsbygg er tenkt oppført i to etasjer, med saltak og liggende panel, og vil dermed
korrespondere med eksisterende bebyggelse.
5.5 DEMOGRAFISKE FORHOLD
På tomta er det i dag en eksisterende enebolig. Denne er planlagt revet, og det er tenkt oppført 4- og
6-mannsboliger med til sammen 20 boenheter.
For planlagte boligområder regnes det grovt sett 2,6 beboere per enhet, og at 100 boenheter
genererer 6,5 barn per alderstrinn.
Iht. beregningsregler fra Melhus kommune vil planlagt tiltak dermed generere:
20 boenheter i nytt boligfelt x 2,6 beboere per enhet = 52 nye beboere
20 boenheter x (6,5 barn/100) = 1,3 barn per alderstrinn
Leilighetene er planlagt i to størrelsesordener for å gi variert beboersammensetning.
5.6 FRILUFTSLIV
Planområdet befinner seg i nærhet til Gaula som er et mye brukt rekreasjonsområde. Planområdet
har i tillegg nærhet til grønt areal med muligheter for rekreasjon.
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5.7 FOLKEHELSE
Planen legger opp til universelt utformet lekeareal med gode møteplasser for alle aldre.
Solforholdene på eiendommen er gode. I tillegg har eiendommen god tilgang til grøntareal som kan
stimulere og fremme fysisk aktivitet. Alle disse punktene vil være med til å fremme god folkehelse.
Planen ivaretar folkehelse ved å fremme et godt bomiljø i et sentralt område på Støren. Ved å
regulere lekeområde bidrar planen til møteplasser for beboerne – noe som fører til relasjoner,
tilhørighet og et bedre bomiljø. I tillegg til dette har planområdet nærhet til skole og idrettsplass og
områder for rekreasjon.
Planen legger opp til boliger som er gode å leve i, med god sammensetning og planløsning som
sørger for bokvalitet. Planområdet har gode solforhold og lite støy. Planene ivaretar estetiske verdier
i området og er med på å bidra til bedre folkehelse.
5.8 FJERNVIRKNING
Under følger illustrasjoner som viser hvordan planlagt tiltak oppleves visuelt. Det påpekes at dette er
skisser og ikke ferdig prosjekt.

Figur 14. Perspektiv av skissert bebyggelse fra nordvest.
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Figur 15. Perspektiv av planlagt leilighetsbygg sett nordøst.

Figur 16. Perspektiv av planlagt leilighetsbygg sett sørvest.
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Figur 17. Perspektiv av planlagt leilighetsbygg sett fra sørøst.

5.9 LANDSKAP
Terrenget på eiendommen går fra kote 66 i sør til kote 83 i nord. Terrenget vil måtte bearbeides for å
få plass til tiltenkt bebyggelse. Planen legger til rette for at eiendommen vil fylles opp til ca. kote 71.
I følge kart fra NGU består løsmassene hovedsakelig av elveavsetninger dominert av sand og grus.
Mektigheten kan variere fra 0,5 til flere titalls meter. Nordlige del av eiendommen har et lite felt der
løsmassene består av forvitringsmateriale. GeoMidt AS undersøkelse av eiendommen slår fast at
grunnforholdene består av siltlig, fin sand i 1,2 - 3,8 meter tykkelse over antatt fjell.
5.10 LOKALKLIMA
5.10.1 Solforhold
Solforholdene på tomta blir beskrevet på illustrasjoner i vedlegg 5. Lekearealet vil få noe skygge fra
bebyggelse, men likevel ha gode solforhold i sommerhalvåret. Balkonger ligger på sørsiden av bygget
og vil få gode solforhold hele året. Solstudien for viser at planlagt tiltak ikke vil ha nevneverdige
konsekvenser for nabobebyggelse.
5.10.2 Støy
SWECO har utført støyberegning fra veg og jernbane innenfor planområdet. Støynivå er vurdert mot
bestemmelser i «Kommunedelplan for Støren» og T-1442. Konklusjonen er at eiendommen ligger
utenfor gul støysone og at krav i kommunedelplanens bestemmelser derfor er tilfredsstilt.
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Figur 18. Kart som viser støysone veg og jernbane. Støysone er markert med gult. Situasjonsplanen er endret siden
støyrapporten ble utarbeidet, men har ikke konsekvenser for resultatet

Støy fra bygge- og anleggsvirksomhet skal håndteres i samsvar med kapittel 4 i
Miljøverndepartementets retningslinjer T-1442/2012.
Luftkvalitet/støv: Planlagt tiltak ligger nært fylkesvegen, og vil dermed kunne være utsatt for vegstøv.
Det vurderes likevel at det ikke er behov for avbøtende tiltak for å sikre luftkvaliteten i området da
både trafikkmengden og fartsgrensen på vegen er såpass lav, og planlagt uteoppholdsareal ligger
skjermet til mellom bygningsmassen.
Forurensning i grunnen: Det er ikke grunn til å tro at det kan være forurensning i grunnen, da
planområdet ligger i et etablert boligområde. Kart på Miljødirektoratets sider viser at det heller ikke
er registrert forurensning i eller i nærheten av planområdet.
5.11 MILJØVENNLIG ENERGIFORSYNING
Det finnes en generell bestemmelse (1.1.3) i kommunedelplan for Støren som setter krav til tekniske
plan som viser løsninger for teknisk infrastruktur, jf. overordnet ROS-analyse.
Bestemmelsen sier videre at det skal vises alternative oppvarmingsmuligheter for all nybygging.
En naturlig løsning vil være varmepumpe i en eller annen form. Utbygger ser for seg å koble seg på
eksisterende el-nett.
5.12 NATURRESSURSER
5.12.1 Forholdet til naturmangfoldloven
Naturmangfoldloven har virkemidler for å kunne ta vare på norsk natur, også natur som faller utenfor
områder som er vernet. I forbindelse med plansaker er det særlig §§ 8-12 i naturmangfoldloven som
er sentrale. Ut i fra tilgjengelige kartdata (Naturbase, Artsdatabanken) vil ikke tiltaket komme i
konflikt med kjente registreringer av naturmangfold. Det er derfor ikke nødvendig med ytterligere
vurdering etter naturmangfoldloven.
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5.13 RISIKO- OG SÅRBARHET
ROS-analysen konkluderer med at det ikke er forhold som tilsier at planlagt tiltak ikke kan
gjennomføres. De viktigste punktene i ROS-analysen er flom, støy, skred og trafikksikkerhet.
Området er ikke direkte utsatt for flom, men det finnes såkalt lavpunkt på eiendommen. Dette er
areal som ligger lavere enn beregnet flomvannstand, men uten direkte forbindelse til elva. Disse
lavpunktene blir i liten grad berørt ved 20-års flom og noe mer ved 200-års flom. Slike lavpunkt er
spesielt utsatt ved intens lokal nedbør, ved stor flom i sidebekker eller ved gjentetting av kulverter.
Eiendommen vil fylles opp til ca. kote 71. Dette vil minimere lavpunktene som finnes på
eiendommen. Det må sikres at fyllingen ikke påvirker forhold på naboeiendommene.
Når det gjelder støy slår støyrapport fra SWECO fast at planområdet blir berørt utenfor
byggegrenser. Dette gjør at krav i kommunedelplan og T-1442/2012 innfris og det er ikke behov for
avbøtende tiltak.
Eiendommen ligger i utløpsområde for snøskred i NVEs aktsomhetskart. Slike aktsomhetskart er
dataanimerte og grove kart som ikke tar hensyn til skog, bygningsmasse, infrastruktur og lignende.
Kartene angir derfor kun potensielle fareområder. Dersom man ser på flyfoto over området kan man
se at lia som er markert som utløsningsområde og utløpsområde har relativ tettvokst skog. NVE kart
viser ingen registrerte snøskred i området. Med bakgrunn i dette kan man si at sannsynligheten for at
planområdet skal berøres av et snøskred er relativt liten.
Med utgangspunkt i GeoMidt AS undersøkelse av området kan man slå fast at det ikke er noen
geotekniske utfordringer/problemer med å gjennomføre tiltaket. Løsmassene på eiendommen består
av siltlig, fin sand over antatt fjell
Når det gjelder trafikksikkerhet vil planområdet har adkomst over gnr 3 bnr 9 som har avkjørsel til FV
632. Det forutsettes at planen som omfatter denne avkjørselen har tatt hensyn til frisikt.
5.14 SOSIAL INFRASTRUKTUR
Planområdet ligger ca. 1 km fra Støren sentrum og har dermed god tilgang til sosial infrastruktur som
for eksempel lensmannskontor legesenter og apotek.
I følge beregningsregler flere kommuner benytter vil 80 % av barn i nye felt ha behov for
barnehageplass. (Jf. Pkt. 5.5 vil planlagt tiltak generere 1,3 barn per alderstrinn).
Det vil si at boligfeltet medfører at det er behov for: 0,8 x 1,3 = 1,04 ≈ 1-2 nye barnehageplasser per
alderstrinn og 1-2 (1,3) nye skoleplasser per alderstrinn.
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5.15 TEKNISK INFRASTRUKTUR
5.15.1 Vann og avløp

Figur 19: Eksisterende VA-nett i området
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Figur 20. Forslag til overordnet VA-løsning.

Prosjektet vil koble seg på eksisterende vann- og spillvannsledning ved jernbanen, sør for
planområdet. Her finnes overvannsledning (160 pvc), spillvannsledning (160 pvc) og vann 63 mm.
Ledningene vil legges i eiendomsgrense mot øst.
5.15.2 Renovasjon
Planområdet vil ha felles renovasjonsløsning med bakkestående containere.
5.15.3 Uteoppholdsarealer
Det er i planen avsatt et felles leke-/uteoppholdsareal på 543m2. Dette tilsvarer 27,15 m2 per
boenhet. I tillegg til dette har hver leilighet egen terrasse på minimum 13m2. Samlet oppfyller dette
kommuneplanens krav til uteoppholdsareal for leilighetsbygg.
5.16 TRAFIKKFORHOLD
Det kan regnes økning i ÅDT på 4 pr. boenhet. Planlagt tiltak vil maksimalt utgjøre 20 boenheter.
Dette vil utgjøre en økning i ÅDT på fylkesveg 632 på 80 kjøretøy per døgn.
Fylkesvegen har en ÅDT på 150 (tall for 2014). Fartsgrensen forbi planområdet er angitt som 50 km/t
i Vegvesenets kartdatabase, men tiltakshaver opplyser om at den er nedsatt til 40 km/t.
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Det forutsettes at eksisterende avkjørsel til fylkesveg har tilfredsstillende frisikt.
5.17 VERNEVERDIER
Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner i eller i nærheten av planområdet, og
fylkeskommunen vurderer det i sin merknad til å være relativt liten risiko for at planen vil komme i
konflikt med slike.
5.18 GJENNOMFØRING
5.18.1 Viktige bestemmelser/rekkefølgekrav
Uteoppholdsarealer skal være ferdig opparbeidet før første bolig kan tas i bruk. Utomhusplan skal
følge søknad om tiltak.
5.18.2 Tidsplan for gjennomføring
Utbygger ønsker oppstart av byggeprosjekt så snart som mulig.
5.18.3 Kostnader/finansiering
Utbygger bekoster omlegging av VA på egen tomt og ut til påkoblingspunkt.
5.18.4 Utbyggingsavtale
Midtre Gauldal kommune har ikke varslet ønske om utbyggingsavtale.

6

BEGRUNNELSE FOR VALGTE LØSNINGER

6.1 UTFORMING
Utforming av planlagt tiltak er valgt for å kunne gi en sentrumsnær tomt høy utnyttelse samtidig som
det kan gi gode uteoppholdsarealer for sine beboere. Leilighetene er gitt to forskjellige størrelser for
å kunne nå ulike segmenter av kjøpere.

7

VEDLEGG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Referat fra oppstartsmøte
Merknader
Situasjonsplan
Sol-, skyggestudie
Geoteknisk vurdering
Støyvurdering
VA-plan
Kopi av varselbrev
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REGULERINGSBESTEMMELSER
TIL DETALJPLAN BAKKETUN
PLANID 2015011
Dato for siste revisjon av bestemmelsene:
Dato for godkjenning av (vedtaksorgan):

1.

13.9.2017
<dato>

AVGRENSNING

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Norgeshus AS, datert
14.7.2015, sist endret 17.2.2017 i målestokk 1:500.

2.

AREALFORMÅL

Området reguleres til følgende formål, jfr. plan- og bygningsloven § 12-5:
Boligbebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 pkt.1)
Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (BKS1 og BKS2)
Renovasjon (f_BRE)
Lekeplass (f_BLK)
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 pkt.2)
Kjøreveg (SKV)
Fortau (SF)
Annen veggrunn – grøntareal (SVG)
Parkeringsplasser (f_SPP)
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3.

REKKEFØLGEBESTEMMELSER

3.1.
VA-plan
VA-plan skal godkjennes av Midtre Gauldal kommune før det gis tillatelse til tiltak innenfor
planområdet.
3.2.
Geotekniske undersøkelser
Rapport fra geotekniske undersøkelser skal være utarbeidet før igangsettingstillatelse for byggetiltak
kan gis. Rapport skal legges til grunn ved søknad om tiltak.
3.3.
Teknisk infrastruktur
Bebyggelse kan ikke tas i bruk før teknisk infrastruktur (veg, vann, avløp, elektrisitet m.m.) er
etablert.
3.4.
Kulturminner
Dersom det avdekkes historiske spor i grunnen, skal arbeidet stanses og meldes til respektive
myndighet (jf. generell aktsomhetsplikt etter § 8 i kulturminneloven).
3.5.
Utomhusanlegg
Før det kan gis ferdigattest for nye bebyggelse innenfor planområdet skal utomhusanlegg herunder
lekeplassanlegg være ferdig opparbeidet. Dette skal være ferdig opparbeidet senest påfølgende
vekstsesong. Lekeplass skal gjerdes inn før brukstillatelse kan gis.
3.6.
Parkering
Adkomster og parkeringsarealer skal være opparbeidet i henhold til bestemmelser gitt i
reguleringsplan før det kan gis brukstillatelser innenfor planområdet.
3.7.
Sikker gangveg
Sikker gangveg bort til eksisterende gang og sykkelveg ved krysset mellom Frøsetvegen og Fv632 skal
være opparbeidet før brukstillatelse kan gis.

4.

FELLESBESTEMMELSER

4.1.
Støy – støyskjerming
Miljøverndepartementets retningslinjer for støy i arealplansaker, T-1442/2012, skal følges.
Nødvendige skjermingstiltak skal være gjennomført før det gis brukstillatelse til nye boliger.
4.2.
Energi
Bygninger skal tilfredsstille krav til energieffektivitet og –forsyning som fastsatt i gjeldende teknisk
forskrift.
4.3.
Radon
Bygg beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen og skal tilrettelegges for egnet
tiltak i byggegrunn som kan aktiveres ved forhøyet konsentrasjon av radon i inneluften.
4.4.
Universell utforming
Uteområder skal ivareta prinsippene om universell utforming og i størst mulig grad sikre
tilgjengelighet for alle i tråd med Byggeteknisk forskrift.
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4.5.
Uteoppholdsarealer
Hver boenhet skal ha tilgang på 40m2 uteoppholdsareal.
Uteoppholdsarealene skal tilfredsstille krav i Forskrift om tekniske krav til byggverk.
4.6.
Estetikk
Ny bebyggelse skal ta hensyn til strøkets karakter når det gjelder dimensjon, volum form,
materialbruk og farge.
4.7.
Snøopplag
Snø ryddes til lavpunkt ved 3/230 i sør.
4.8.
Parkeringsplasser
Det skal opparbeides 1,5 biloppstillingsplasser pr. boenhet. Dette er inkludert gjesteparkering.
Parkeringsplassen skal benyttes av beboere og gjester. Parkering skal legges under bebyggelse i BKS1
og BKS2.

5.

OMRÅDER FOR AREALFORBRUKSMÅL

5.1.
Boligformål
5.1.1. Formål
Innenfor planområdet i felt BKS1 og BKS2, kan det etableres konsentrert småhusbebyggelse (i form
av flermannsboliger) med tilhørende parkering og utearealer.
5.1.2. Plassering
Ny bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrenser som vist på plankartet. Trapper, ramper og
støttemurer i terrenget tillates plassert inntil 1m. fra formålsgrense.
5.1.3. Grad av utnytting
Antall boenheter er minimum 16 og maksimum 24.
For BKS1 er maksimum tillatt bebygd areal 50 % BYA. Minimum tillatt bebygd areal er 30 % BYA.
For BKS2 er maksimum tillatt bebygd areal 70 % BYA. Minimum tillatt bebygd areal er 45 % BYA.
5.1.4. Byggehøyde og takform
Bebyggelsen skal best mulig ta opp terrengfallet. Bebyggelsen skal oppføres uten kjeller, men
parkering skal legges under bebyggelse.
Tak tillates utformet som saltak, pulttak eller flatt tak. For saltak og pulttak er maks gesimshøyde 6,5
meter og maks mønehøyde 9,0 meter. For flatt tak er maks gesimshøyde 7 meter.
Ved bruk av pulttak tilsvarer øvre gesims mønehøyde.
Gesims- og mønehøyde måles fra gjennomsnittlig planert terreng.
Flatt tak og pulttak tillates med takvinkel mellom 0 – 35 grader. Saltak tillates med takvinkel mellom
22 – 42 grader.
5.1.5. Bebyggelsens utforming
Ny bebyggelse skal videreføre områdets typiske kvaliteter.
5.2.
Renovasjon
Område f_BRE skal benyttes til felles renovasjon for beboere.
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5.3.
Lekeplass
f_BLK skal være felles for beboere innenfor planområdet. Prinsippene om universell utforming skal
ivaretas ved utforming av lekeareal. Det tillates forstøtningsmurer innenfor området for å kunne
sikre områdets funksjonalitet.
5.4.
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
5.4.1. Kjøreveg
O_SKV er fylkesveg 632. Den er regulert fra senterlinje med kjørefeltbredde 2,25m
F_SKV er manøvreringsareal for gjester og beboere i området, og skal gi adkomst til parkering under
bebyggelse.
5.4.2. Gang- og sykkelveg
O_SGS er gang- og sykkelveg med regulert bredde 3m.
5.4.3. Gangveg/gangareal
F_SGG er gangveg/gangareal med regulert bredde 2,5m. Innenfor formålet tillates nødvendige
støttemurer, ramper og trapper i terrenget.
5.4.4. Annen veggrunn – grøntareal
SVG skal fungere som snøopplag. Det tillates å benytte SVG til grøft for drenering. Nødvendige
skjæringer/fyllinger kan tilrettelegges i SVG.
5.5.
VA
VA-anlegg skal opparbeides av utbygger i henhold til VA-plan som skal godkjennes av Midtre Gauldal
kommune før det kan gis tillatelse til tiltak innenfor planområdet. Anlegget skal utformes i henhold til
godkjent plan og kommunens VA-norm.
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Saksframlegg

Arkivnr. 033

Saksnr. 2017/1817-3

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
172/17
04.12.2017
Saksbehandler: Hubertina Doeven

Delegerte saker NPM 2017 - fram til og med november

Dokumenter i saken:
1 S Delegerte saker NPM 2017 - januar, februar, mars, april og mai
2 X Særutskrift Delegerte saker NPM 2017 - januar, februar, mars, april og
mai
3 S Delegerte saker NPM 2017 - fram til og med november

Ingress
Delegerte saker i 2017 fram til og med november.
Saksopplysninger
Vedlagt ligger oversikt over den delegerte saksbehandling på NPF-enheten fram til og med
november-måned.

Rådmannens innstilling
Delegerte saker som framlagt i møte tas til orientering.

542

ePhorte ®

Delegerte vedtak NPF 2017
30.11.2017
Saksnr

Tittel

Saksbehandler

1/17
2/17
3/17
4/17
5/17
6/17
7/17
8/17
9/17
10/17
11/17
12/17
13/17
14/17
15/17

Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Terje Krogstad
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - 2016/2017
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Geir Løvoll
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Oddbjørn Lein
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Arnstein Løvø
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Liv Lervik
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jon Egil Lyngen
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Jan Asbj. Moe
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Olav Steigedal Moe
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Bernt Midthjell
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Anne Hakvåg
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Per Sigmund Nordløkken
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Atle Nordhaug
Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 116/1 - Bård Gunnar Røe
Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig, anneks og uthus på eiendommen gbnr
408/1/50 i Nognillosen hyttefelt.
Tiltakshavere: Karina Evenås og Mads Digre
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ivar Onsøien
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jan Ottar Løkken
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ivar Presthus
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Bjørn Idar Vinsnesbakk
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Stig Erik Pedersen
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Joar Gynnild
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Asbjørn Olav Langrød
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Astrid Petterteig
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Odd Bjerkset
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Bodil Reppe
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Leif Magne Hegseth
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Tor K. Røttum
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Arnulf Eggen
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Terje Rise
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Magne Forseth
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Aage Solberg
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Erik Rostad
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Terje Røst
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Per Jan Reiten
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Trond Gisle Solberg
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Frank Eidstumo
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ivar Skarhaug
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Eivind Solberg
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Asgeir V. Skogås
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Marie Solberg
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Håvard Sætermo
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Geir - Tore Stensvik
Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 230/35 - Jan Ivar Knutsen
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - John Magne Solem
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16/17
17/17
18/17
19/17
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21/17
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23/17
24/17
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26/17
27/17
28/17
29/17
30/17
31/17
32/17
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34/17
35/17
36/17
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38/17
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44/17
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45/17
46/17
47/17
48/17
49/17
50/17
51/17
52/17
53/17
54/17
55/17
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70/17
71/17
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81/17
82/17
83/17
84/17
85/17
86/17
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Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jon B. Grytdal
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Lars K. Skogstad
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Bård Stensås
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Hallgeir Sørløkken
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Olaug K. Sæther
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Knut Berg
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Kent Roger Stenbro
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Leif Lehn
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jorun Garli
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Knut Skårvold
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Idar Terje Belsvik
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Idar Hanshus
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Gunn Laila Buskland
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Kasper Slettan
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Roger Skjelbakken
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Gunnar Servold
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Kjellrun Haugen
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Per Ivar Thoresen
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jan Morten Torve
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Roger Thorsø
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Ole Johan Hov
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Arve Aune
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Hans Aas
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ola Loyd Bergsrønning
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Torbjørn Dybdalsbakk
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Terje Lund
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Bergsvein Wang
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Thomas Vårhus
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Stein Winge
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Ingrid Hanssen
Søknad om tillatelse til tiltak - rehabilitering pipe til våningshus på eiendommen gbnr 42/3 på Støren
Tiltakshaver: Elin Kvam Lien
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Arne Winsnes
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Roar Skårvold
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Tor Johnsen
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Gudmund Vagnildhaug
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Siri Moen
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Kåre Einmo
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Knut Lillebordal
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Lars Jørgen Aarhaug
Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Matz Digre
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Trygve Olav Belsvik
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Morten Langlete
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Magnar Idar Kant
Søknad om utslippstillatelse for sanitærvann fra boligbebyggeles på Nyheim boligfelt, eiendommen
gbnr 230/24 på Singsås.
Tiltakshaver: Boas Utvikling AS
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Lars Gunnar Lenes
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Roar Overland
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Arild Dahl
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Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Birger M. Lykke
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Eivind Bjerkset
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Kari Anne Endal
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Marit K. Johnsen
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Runar Langmo
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Sigmund Aunøien
Delingsbehandling/jordlovsbehandling - fradeling av tilleggsareal til fritidseiendommen gbnr 24/5 gbnr 24/1
Delingsbehandling/jordlovsbehandling - fradeling av grunneiendom - gbnr 101/2
Delingsbehandling - fradeling av grunneiendom/endring av eksisterende tomter - gbnr 3/289 og
3/290
Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbfnr 400/1/11
Søknad om utslippstillatelse og igangsettingstillatelse for sanitærvann fra bolig på eiendommen gbnr
45/58 på Støren.
Tiltakshaver: Mats Aune Bjørnbeth
Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak - flytting av pipe/oppsett av stålpipe - gbnr 85/3
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Sverre Wolden
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - John Jarle Gorseth
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ole Lysevold
Vedtak - Melding om hogst i vernskog - gbnr 149/2 - Karina Berge Moen og Ole Magne Kant
Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak - bolig og garasje - gbnr 127/15
Søknad om tillatelse til tiltak - riving sefrakregistrert våningshus på eiendommen gbnr 130/4 i
Soknedal.
Tiltakshaver: John Idar Aasenhus
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Joar Endalsvoll
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Øyvind Borthen
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ståle Gjersvold
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Thor Gunnar Buan
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Gerrit Andre Pallin-Lorier
Delingsbehandling - fradeling av boligtomt til egen grunneiendom - gbnr 95/1
Delingsbehandling/jordlovsbehandling - fradelig av festegrunn til egen grunneiendom - gbnr 13/1
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Knut Storrø
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Per Granmo
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ola Refseth
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Svenn Erik Grøtan
Byggesaksbehandling - tiltak uten ansvarsrett - redskapshus - gbnr 44/16
Tiltakshaver: Roar Myhren Skårvold
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Arve Kvernemo
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Endre Rise
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Elin Ravnås
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jens Steinar Lenes
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jan G Granøien
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Eivind Tilseth
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Robert Børø
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jens Ingvar Dragset
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Anders Endal
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Mads Lysevold
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Anders Granmo
Delingsbehandling - fradeling av grunneiendom - gbnr 45/42
Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring enebolig og frittstående garasje på eiendommen gbnr 118/9 i
Soknedal.
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Tiltakshaver: Stian Fløttum
Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak - anneks og uthus - gbnr 408/1/53
Tiltakshaver: Beate Aunøien Aune
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - John Inge Rogstad
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ronny Pedersen
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Trond Lillerønning
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - John Idar Aasenhus
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Harald Fossum
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Bjørn Kotsbakk
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Per Inge Singsås
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Marit Endal
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Ingvar Digre
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jon Ivar Hage
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jan Ivar Knutsen
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Odd Egil Gaustad
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Axel T. Sanderud
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Gerd Jorun Lenes
Søknad om tillatelse til tiltak - nærmiljøanlegg (ballbinge) på eksisterende grusbane v/Singsås skole,
eiendommen gbnr 2707 og 16
Tiltakshaver: Midtre Gauldal kommune
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Asbjørn Indset
Vedtak -Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Leidulv Enlid
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Per Erik Hofstad
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Bjarne Kristian Sveås
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Bjørn Vongraven
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - John Magne Berg
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ola Langrød
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Bjørn Ingar Dragåshaug
Vedtak - Avslag på søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Stein Ørjan Taksgård
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Sverre Almås
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Kjell G. Knutsen
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Arve Moen
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ola Rostad
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Hermann Aune
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Sture Grindflaten
Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 4/1
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jostein Solem
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jan Lasse Aase
Søknad om utslippstillatelse og igangsettingstillatelse for sanitærvann fra fritidsbolig på eiendommen
gbnr 265/17 i Forbygda.
Tiltakshaver: Kjell Brujordet
Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 45/315
Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 132/4
Vedtak - Melding om hogst i vernskog - gbnr 227/2 - Trond Kirkvold
Søknad om tillatelse til tiltak - riving eldre våningshus på eiendommen gbnr 283/12 i Busetgrenda.
Tiltakshaver: Ottar Rønningsgrind
Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 223/13
Søknad om tillatelse til tiltak - bruksendring fra en til to bruksenheter for boligbygg på eiendommen
gbnr 45/91 på Støren.
Tiltakshaver: Knut Ivar Solberg
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Øystein Løvli
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Vedtak - Motorferdsel i utmark/dispensasjoner til Mattisbua - Olav Svardal
Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 45/103
Vedtak - Motorferdsel i utmark/dispensasjon til Blåolbua - Ivar Enlid
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Torbjørn Mæhla
Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring kårbolig på eiendommen gbnr 50/1 på Nerøyen.
tiltakshavere: Eivind og Synnøve Dragset
Vedtak - Melding om hogst i vernskog - gbnr 197/3 - Olav Svardal
Vedtak - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 56/1 - Henrik Aas
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Geir Heglund
Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg hytte på eiendommen gbnr 53/39 i Soknedal.
Tiltakshaver: Tor Helge Snøan
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - John Erik Fyhn-Pallin
Vedtak - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 230/2 - Bjørn Granøien
Søknad om tillatelse til tiltak - riving eldre våningshus, samt oppføring våningshus og garasje på
eiendommen gbnr 150/1 i Soknedal.
Tiltakshaver: Joar Flatås
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ola Loyd Bergsrønning
Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ingvald Digre
Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg veranda til bolig på eiendommen gbnr 47/53 på
Støren.
Tiltakshaver: Anne Kristine Aunebakk
Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg hytte på eiendommen gbnr 155/7 i Soknedal
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Bjørn Roger Tangstad
Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg bolig på eiendommen gbnr 257/5 på Singsås.
Tiltakshaver: Egil Engesmo
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Kjell Aune
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Håvard Rognes
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jon Arne Vinsnesbakk
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Geir Ove Solem
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ments Grytdal gbnr 122/17
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Svend Inge Malum gbnr 263/48
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ingebrigt Tormod Huus, gbnr 215/1
Søknad om tillatelse til tiltak - gårdsveg til eiendommen gbnr 118/9 i Soknedal.
Tiltakshaver: Stian Fløttum
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Arvid Grytdal - 274/7
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jarle Aarhaug
Søknad om tillatelse til tiltak - riving eksisterende/oppføring ny seterbu på eiendommen gbnr 238/2
på Dragåsvollen.
Tiltakshaver: Øystein Dybdalsbakk
Vedtak - Melding om hogst i vernskog - gbnr 282/7 - Kristin Buseth Malum
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Edvin Fløttum, 113/8
Delingsbehandling/jordlovsbehandling - fradeling av grunneiendom - gbnr 107/1
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Sivert Tellugen 290/10
Søknad om tillatelse til tiltak - riving hytte på eiendommen gbnr 123/8 i Soknedal.
Tiltakshaver: Arild Solberg
Vedtak - Melding om hogst i vernskog - gbnr 108/1 - Randi Elisabeth Holm
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Odd Ivar Rønningsgrind 283/25
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Per Forsetlund 299/4
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Nils Petter Rogneslien
Vedtak - Søknad om bygging av landbruksveg - gbnr 47/124 - Stein Roar Løvås
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Erik T. Løhre 265/5
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Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Ståle Strand 215/1/3
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Tor Odd Bones 5/1
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Frode Aashaug 74/3
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Sturla Mosand 408/1/9
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Solfrid Iversen 5/20
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Kjell Even Øyen 269/18
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Erling O. Gorseth 163/1
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Henry K. Solem
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Roger Johansen
Vedtak - øknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Harald Martinsen 214/3/9
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jan A. Skimmeli
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Kjell Sand 400/1/64
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Arnfinn Kleven 408/1/14
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Anders Lodgaard 68/4
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Knut Rostad 11/13
Delingsbehandling/jordlovsbehandling - fradeling/oppmåling av festegrunn - Endal statsalmenning gbnr 401/1
Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring fritidsbolig på eiendommen gbnr 177/30 i Gammelvollia
hyttefelt.
Tiltakshaver: Anita og Ketil Danielsen
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Stig Lilleøkdal 150/2
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Per Kåre Lyngen 20/14
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Olav Sand 400/1/3
Vedtak - Forollhogna nasjonalpark - motorferdsel i utmark/dispensasjoner fra verneforskriften - Tore
Svardal
Søknad om utslippstillatelse (og igangsettingstillatelse) for sanitærvann fra fritidsbolig på
eiendommen gbnr 22/22 på Rognes.
Tiltakshaver: Ove Aunøien
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Even P. Bjerkset
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Rune Rogstad 39/27
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Anders Rogstad 38/3
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Dag Øyen 269/19
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Egil Engesmo 259/5
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jarle Rognes
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Møyfrid Irene Hanshus
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Even G. Anderssen
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Idar Moen 179/2
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Kjell Arve Refseth
Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak - tilbygg bolig - gbnr 169/19
Tiltakshaver: Magnar Løkkesmo
Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak - tilbygg til garasje for næringsbruk - gbnr 130/56
Tiltakshaver: Jardar Helland
Vedtak - vedrørende søknad om gebyrnedsettelse - oppmåling av eiendommen gbnr 215/1
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ingmund Bjerkenås 131/16
Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 125/1
Byggesaksbehandling - tiltak uten ansvarsrett - flyttbar salgsbod - gbnr 45/275
Tiltakshaver: Ståle Stenbro
Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Hallgeir Røttum og Frode Jensen
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Egil Magne Bjerke Knutsen
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - John Steinar Vagnild 96/11
Vedtak - Forollhogna nasjonalpark - motorferdsel i utmark/dispensasjoner fra verneforskriften - Odd
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Stein Aas
Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak - ombygging - fyrrom - gbnr 29/7
Tiltakshaver: Øyvind Storrø
Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak - piperehabilitering - gbnr 44/29
Tiltakshaver: Åge Vinsnesbakk
Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak - riving av bygg - Lysgården - gbnr 46/19
Tiltakshaver: Midtre Gauldal kommmune
Byggesaksbehandling - tiltak uten ansvarsrett - riving av stabbur - gbnr 221/1
Tiltakshavere: Mali og Thomas Talsnes
Byggesaksbehandling - tiltak uten ansvarsrett - tilbygg til driftsbygning - gbnr 163/1
Tiltakshaver: John Jarle Gorseth
Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Asgeir Folstad
Søknad om tillatelse til tiltak - rehabilitering 2 pipeløp til boligbygg på eiendommen gbnr 97/3 i
Vagnildgrenda.
Tiltakshaver: Arnt Jostein Buum
Søknad om tillatelse til tiltak - rehabilitering pipeløp til våningshus på eiendommen gbnr 97/1 i
Soknedal
Tiltakshaver: Trond Magne Aune
Søknad om tillatelse til tiltak - rehabilitering pipe til våningshus på eiendommen gbnr 42/1 i Budalen.
Tiltakshaver: Per Olav Haukdal
Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 134/3
Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 45/78
Søknad om tillatelse til tiltak - rehabilitering pipe til bolig på eiendommen gbnr 82/51 i Soknedal.
Tiltakshaver: Aud Solberg
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Røde Kors
Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak - ny bolig - gbnr 76/1
Tiltakshaver: Ann Kristin Solberg
Søknad om tillatelse til tiltak - rehabilitering pipe til enebolig på eiendommen gbnr 45/126.
Tiltakshaver: Magne Erik Røe
Søknad om tillatelse til tiltak - rehabilitering pipe til enebolig på eiendommen gbnr 224/32 på Singsås.
Tiltakshaver: Per E. Helmersen
Søknad om tillatelse til tiltak - rehabilitering pipe til enebolig på eiendommen gbnr 45/30 på Støren.
Tiltakshaver: Marit Endal
Søknad om tillatelse til tiltak - rehabilitering pipe til tomannsbolig på eiendommen gbnr 120/3 i
Soknedal
Tiltakshaver: Olav Aashaug
Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak - bolig - gbnr 3/298
Tiltakshaver: Åse Wagnild
Byggesaksbehandling - tiltak uten ansvarsrett - restaurering av seterbu og kokhus - gbnr 400/1
Tiltakshaver: John Idar Aasenhus
Vedtak - Melding om hogst i områder som omfattes av meldeplikt etter skogbruksloven § 19 - gbnr
193/9 - Turid Røe
Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jan Magnar Gylland
Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Selbu Pensjonistforening
Vedtak - Motorferdsel i utmark/dispensasjon til Steinfjellbua - Dag Owe Løvø
Byggesaksbehandling - tiltak uten ansvarsrett - tilbygg til driftsbygning - gbnr 4/1
Tiltakshaver: Jon Bones
Søknad om utslippstillatelse, og igangsettingstillatelse for sanitæranlegg til bolig på eiendommen
gbnr 127/15 i Soknedal.
Tiltakshaver: Erik Olav Solberg
Delingsbehandling - fradeling av festegrunn til egen grunneiendom - gbfnr 45/1/7
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Delingsbehandling/jordlovsbehandling - omgjøring av punktfeste til festegrunn - gbnr 400/1/85
Søknad om utslippstillatelse , og igangsettingstillatelse for avløpsanlegg for enebolig på eiendommen
gbnr 51/7 på Støren
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Hildegunn Kosberg Høen
Vedtak - Motorferdsel i utmark/dispensasjon til åpen bu ved Litjensjøen i Forollhogna nasjonalpark Egil og Jostein Solem
Vedtak - Tillatelse til utkjøring av saltstein i Forollhogna nasjonalpark - Lars og Kristoffer Hyttehaug
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Svein Ingmar Høen
Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Knut Magne Engesmo
Vedtak - Motorferdsel i utmark/tillatelse til åpen bu ved Gråtjønna i Forollhogna nasjonalpark - Hans
Sætermo m.fl.
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av takoverbygg over eksisterende veranda gnr/bnr 83/5 Bjørgen
Tiltakshaver: Margit Lovise Solem
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av tilbygg gnr/bnr 109/4 - Mosbakken
Tiltakshaver: Arve Mosbakken
Søknad om bruk av snøskuter - Jostein Arve Grytdal
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Robert Aalberg - 131/8
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Eldbjørn Husby - 214/17
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Robert Vinsnesbakk - 172/9
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jan Kotsbakk - 220/38
Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ingvar Digre
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av garasje - gnr/bnr 147/15 Hauka
Tiltakshaver: Johan Budal
Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring bolig og garasje på eiendommen gbnr 51/7 på Støren
Tiltakshavere: Monica Candova og Richard Pilat
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Anders Malum 221/20
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Arnt Einar Engan
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Emilie Gynnild
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - John Olav Winsnes
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Inge T Bones
Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring våningshus på eiendommen gbnr 257/1 på Singsås
Tiltakshavere: Marie og Olav Erik Wagnild
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdra - i forbindelse med øvelse
250317-260317 - Soknedal Røde Kors Hjelpekorps og Budal Røde Kors Hjelpekorps
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag (gbnr 236/64) - Ola Brende
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av seterbu - gnr/bnr 402/1 - Heimtunvollen
Tiltakshaver: Terje Pedersen
Vedtak - Søknad om bygging av landbruksvei - gbnr 47/125 - Knut Steinar Westby
Vedtak - Dispensasjoner båndtvang 2017 - Støren jeger og fiskerforening
Delingsbehandling/jordlovsbehandling - fradeling av grunneiendom - gbnr 109/1
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av 4-mannsbolig gnr/bnr 81/65 - Nyhuslia
Ansvarlig søker: Idehus Refseth Bygg AS
Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ivar Gjermund Sætermo
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Per Jan Reiten 234/1
Delingsbehandling - fradeling av tomt H3 i Varghaugen hyttefelt - gbnr 138/1
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Nils Olav Fossum
Søknad om utslippstillatelse, og igangsettingstillatelse, for sanitæranlegg til fritidsbolig på
eiendommen gbnr 148/18 i Hauka
tiltakshaver: Wenche Johnson
Søknad om tillatelse til tiltak - riving våningshus og fjøs, samt oppføringnytt våningshus og garasje på

550

Ola Hage
Odd Wilhelmsen
Signe Lise Skjerdal
Aril Røttum
Aril Røttum
Signe Lise Skjerdal
Signe Lise Skjerdal
Aril Røttum
Lisbeth Joramo

Lisbeth Joramo
Aril Røttum
Aril Røttum
Aril Røttum
Aril Røttum
Aril Røttum
Aril Røttum
Lisbeth Joramo
Odd Wilhelmsen
Aril Røttum
Kai Børge Amdal
Kai Børge Amdal
Kai Børge Amdal
Kai Børge Amdal
Odd Wilhelmsen
Kai Børge Amdal
Signe Lise Skjerdal
Lisbeth Joramo
Kai Børge Amdal
Kai Børge Amdal
Ola Hage
Lisbeth Joramo
Aril Røttum
Aril Røttum
Ola Hage
Signe Lise Skjerdal
Odd Wilhelmsen

Odd Wilhelmsen

323/17
324/17
325/17
326/17
327/17
328/17

329/17
330/17
331/17

332/17

333/17
334/17
335/17
336/17

337/17
338/17
339/17
340/17
341/17
342/17
343/17
344/17
345/17

346/17

347/17

348/17
349/17
350/17
351/17
352/17
353/17

eiendommen gbnr 221/8 på Kotsøy.
Tiltakshavere: Mali og Thomas Talsnes
Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 270/3,5
Vedtak etter Matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 406/1 og 238/2
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Solveig Bones og Jon Inge Berg - 4/20
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - John Oddbjørn Folstad
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Anne Cathrine Fløttum - 265/34
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om rammetillatelse for oppføring av leilighetsbygg og
dagsenter - gnr/bnr 45/245, Øverspjeldet
Ansvarlig søker: Norconsult AS
Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring anneks på eiendommen gbnr 77/41 v/Godtjønnan
Tiltakshaver Stig Morten Stenset
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Eivind Bjerksetmyr 400/1/95
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av tilbygg til eksisterende anneks - gnr/bnr
230/72
Tiltakshaver:Magda Taraldsen
Pålegg om stans av arbeid eller opphør av bruk med øyeblikkelig virkning
Forhåndsvarsel om ileggelse av tvangsmulkt
etter pbl §§ 32-3, 32-4 og 32-5
Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - riving/flytting del av bu på landbrukseiendommen gbnr
139/1 i soknedal
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Morten Ødegård (gbnr 77/36)
Pålegg om stans av arbeid eller opphør av bruk med øyeblikkelig virkning og forhåndsvarsel om
ileggelse av tvangsmulkt
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om riving og gjenoppføring/restaurering av
seterbebyggelse - gbnr 51/1 - Øverøyvollen
Tiltakshaver: Frank Harstad
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Sigurd Stensås
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Olav Staverløkk
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Anders og Sigmund Moshaug
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Eskild Røe
Dispensasjon fra båndtvangbestemmelsene - Hermann Aune
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jon Inge Myhre - 234/1/6
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Nils Fagerbekk
Vedtak - Forollhogna Villreinutvalg-søknad om økonomisk støtte til gjennomføring av prosjekt for
registrering av kalvingstidspunk/kalvingsperiodens varighet
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - utvidelse av stue gbnr 76/2/1 - 7288 Soknedal
Tiltakshaver: Oddvar Morgan Aune
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av tilbygg til eksisterende driftsbygning - gbnr
163/3 - Lillevold, 7288 Soknedal
Tiltakshaver: Erlend Røe
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av tilbygg til eksisterende hytte - gbnr 26/18 Samsjøen
Tiltakshaver: Odd Arild Rostad
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag (leiekjøring) - Trygve Stensås
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Einar Morten Fløttum
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Bernt Johnny Stensås
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Sigmund Kåre Moshaug
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Olav Edvin Heggvold
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jørn Kristian Kusslid
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Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Stein Kjellås
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Annika Haugen
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Per Høen
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Olav Haugen
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Kjell Edvin Stenbro
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Bernt Johnny Stensås
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Carl Gustav Lund
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Karl Ivar Asklund
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Trond Holstad
Vedtak - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 152/2 - Svend Arild Haugen
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Terje Fagerbæk
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ole Magne Kant 55/9
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Geir Løvoll 215/1/2
Svar på søknad om motorferdsel i Forollhogna nasjonalpark - sak 2017/2345 - delegert vedtak
39/2017 - Budal Røde Korps hjelpekorps
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Odd Egil Fagerbæk 400/1/13
Vedtak Svar på søknad om motorferdsel i Forollhogna nasjonalpark - sak 2017/1935 - delegert
vedtak 40/2017 - Sissel Bjerkenås
Søknad om økning av bomvegsatsene skogsbilvegen Engan - Gravrok
Vedtak - Samsjøveien - søknad om økning av satser - vinterparkering ved Blomøya
Vedtak - Dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene ved rypetaksering - Fjellstyrene i Midtre
Gauldal
Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 401/1
Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbfnr 400/1/28
Søknad om utslippstillatelse for sanitært avløpsvann fra fritidsbolig på eiendommen gbnr 173/3/2 i
Budalen
Tiltakshaver: Marit Helvang
Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 260/16
Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 258/1 og 257/2
Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 194/1
Retting i Matrikkelen ang. ombytting av nummer på adressene Engan 38 A og B, Støren
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av brakkerigg med 4 hybler - gbnr 82/1
Tiltakshaver: Statens Vegvesen
Delingsbehandling/jordlovsbehandling - fradeling av grunneiendom - gbnr 47/2
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om igangsettingstillatelse, IG1 - gbnr 45/145 - Øverspjeldet
Tiltakshaver: Midtre Gauldal kommune
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ola N Løkken 11/1
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Gjermund Siegel 200/6
Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Knut Bernhard Rognes 21/5
Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring nybygg/storkjøkken på eiendommen gbnr 45/119 på Støren
Tiltakshaver: Midtre Gauldal kommune
Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av snøskuter for tømming av do etter påske Fisktjønnbua og Damtjønnbua - Budal fjellstyre - Midtre Gauldal kommune - delegert vedtak 42/2017
Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr
Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr
Pålegg om stans av arbeid eller opphør av bruk med øyeblikkelig virkning, Forhåndsvarsel om
ileggelse av tvangsmulkt
Delingsbehandling - fradeling av tilleggsareal til gbnr 47/22 - gbnr 47/1
Delingsbehandling - innløsing av festegrunn til egen grunneiendom - gbfnr 45/1/53
Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr
Forlenging av tillatelse til kjøring til Halshøgda for vedlikehold av repeater - delegert vedtak 41/2017
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Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag (leiekjøring) - Atle Idar How
Søknad om godkjenning - endring av bomveisatser - Synnerdalsveien
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om bruksendring av fritidsbolig til bolig - gbnr 77/8
Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr
Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Aril Røttum
Byggesaksbehandling - Søknad om ferdigattest - hytte - gbnr 39/27 - Vakkerlia, 7290 Støren tiltakshaver Rune Rogstad
Byggesaksbehandling - ferdigattest - oppføring av altan og takoverbygg inngangsparti - gnr/bnr 47/1
- tiltakshaver Gerd Flåteplass
Vedtak - Søknad om endring av hjorteviltvald og bestandsplan - Gaula Øst hjorteviltvald
Vedtak- Dispensasjon fra båndtvang - Soknedal grunneierlag
Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 272/28
Byggesaksbehandling - Ferdigattest for fritidsbolig gnr/bnr 80/41 - Ola L. Bergsrønning
Byggesaksbehandling - Ferdigattest for tilbygg/fasadeendring bolig - gbnr 59/2 - tiltakshaver Kjell
Sand
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om tilbygg til hytte m/uthus - gbnr 228/22 - Samsjøveien,
7387 Singsås
Tiltakshaver: Tor Hopstad
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel - gbnr 171/1 Storbudal, 7298 Budalen
Tiltakshavere: Siv Singsaas og Jan Roar Brandegg
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av seterbu - gbnr 146/1 - 7288 Soknedal
Tiltakshaver: Jørn Kristian Kusslid
Pålegg om stans av arbeid eller opphør av bruk med øyeblikkelig virkning, forhåndsvarsel om
ileggelse av tvangsmulkt og forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr
Vedtak - Søknad om rettet avskyting på rådyr - Vagnildhøgda
Vedtak - Søknad om støtte - fallvilt - NM i jaktskyting på Oppdal
Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 400/1/21
Ferdigattest
Søknad om reduksjon av gebyr - restaurering av seterbu og kokhus - gbnr 400/1
Vedtak - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 163/3 - Erlend Røe
Melding om vedtak - Søknad om nedsetting av gebyr - gbnr 3/290
Godkjent søknad om riving deler av låve - gbnr 76/1 - 7288 Soknedal
Tiltakshaver: Ann Kristin Solberg
Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 150/1
Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 299/3
Byggesaksbehandling - Godkjent Søknad om oppsetting av levegg mellom gbnr 47/96 og gbnr
47/123
Tiltakshaver: Atle Gunnes
Delingsbehandling/jordlovsbehandling - fradeling av tilleggsareal til gbnr 282/35 - gbnr 282/2
Vedtak - Søknad om nedsettelse av gebyr - gbnr 105/6
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - gbnr 122/15 - Storslettet, 7288 Soknedal - tiltakshaver Sivert
Bjerkset (FW-sak 01/726)
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - tilbygg bolig - gbnr 47/66
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - oppføring av fritidsbolig gnr/bnr 65/13, Ramstadsjøen Tiltakshaver
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - gbnr 97/8 - John Idar Aasenhus
Byggesaksbehandling - Ferdigattest- gbnr 400/1/87
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - tilbygg til fritidsbolig - gbnr 4/12 - Tiltakshaver Rita Rokseth
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - ny enebolig - gbnr 47/133 - Per Jostein Wolden
Byggesaksbehandling - bygging av redskapshus - gbnr 86/1 - Bernt Aakerli
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Byggesaksbehandling - Ferdigattest - oppføring av terrasse - gbnr 45/124
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - tilbygg til hytte - gbnr 2/1/4 - Ragnhild Hammerås
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om riving og oppføring av redskapshus/garasje - gbnr 37/1
- 7295 Rognes - tiltakshaver Bjørn Enge
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om riving og oppføring av tilbygg fritidsbolig - gbnr 61/5 Veltet, Ramstadsjøen, 7288 Soknedal - tiltakshaver Irene og Per Kristian Refseth
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - oppføring av hytte med uthus - gbnr 97/7 - Mette Buum og
Roger Kant
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - seterbygging Bjørgan - gbnr 117/4
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - tilbygg forrestningsbygg - gbnr 2/32 - Harald Larsen
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - tilbygg våningshus - gbnr 80/4 - Ola Arnfinn Ertshus
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - ny hytte - gbnr 59/27 - Roger Refseth
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - oppføring av anneks - gbnr 59/25 - Roger Refseth
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - oppføring av hytte - gbnr 400/1/68 - Husmannsdalen, 7288
Soknedal - tiltakshaver Olav Jønland
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - oppføring av skogskoie - gbnr 80/4 - Ola Arnfinn Ertshus
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - oppføring av hytte og anneks - gbnr 400/1/65 Husmannsdalen, 7288 Soknedal - Kari Dagrun Aarhaug
Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 132/14
Delingsbehandling/jordlovsbehandling - fradeling av tilleggsareal til gbnr 82/14 - gbnr 131/3
Delingsbehandling - fradeling av tre grunneiendommer - gbnr 146/2
Delingsbehandling/jordlovsbehandling - fradeling av tilleggsareal til gbnr 135/1 - gbnr 135/3
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av redskapshus - gnr/bnr 215/1
Tiltakshaver: Ingebrigt Tormod Huus
Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 408/1 og 27/1
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Moøya 33 - gbnr 45/385
Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av anneks - gnr/bnr 49/15
Tiltakshaver: Dagrunn Lorvik Sørtømme
.....
Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 181/47
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Nytt forretningsbygg - Moøya gnr/bnr 45/386
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om endring av ansvarsrett - gbnr 82/3/10 - fritidsbolig Gustav Waagø
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - oppføring av fritidsbolig gnr/bnr 82/3/10 - Tiltakshaver
GustavWaagø
Byggesaksbehandling - Avslått søknad om tilbygg til anneks tilknyttet bolig - gbnr 147/2
Tiltakshavere: Jorid Flatås og Harald Ulvund
Delingsbehandling - fradeling av tilleggsareal til gbnr 230/130 - gbnr 230/1
Utslipp - Godkjent søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hytte - gbnr 197/8 - 7298 Budalen Turid Irene Svardal
Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 266/30
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av gjennomsiktig plasttak over deler av
veranda - gbnr 3/44 - Frøsetlia 3, 7290 Støren - tiltakshavere Ann-Judith og Knut Arvid Andersen
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - tilbygg til bolig - gbnr 45/371
Byggesaksbehandling - godkjent søknad om oppføring av altan - gbnr 276/21 - Kotsøy, 7387 Singsås
- tiltakshaver Odd Torolf Lein
Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 124/1 - Anne og Ola Joar Sundli
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om riving av brannskadd bolighus - gbnr 218/16 - Kotsøy,
7387 Singsås - tiltakshaver Heidi Sivertsen
Søknad om opprettelse av bomvei/godkjenning av bomveisatser - Seterveien Bjørbekkdalen
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Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av fritidsbolig - gnr/bnr 59/25 Tiltakshaver: Roger Refseth
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - oppføring av fritidsbolig - gbnr 83/14
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Oppføring av hytte med uthus - gbnr 82/116 - 7288 Soknedal Eli Kristin og Sture Enodd (FWS 2003/1009)
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel - gnr/bnr
45/172
Tiltakshaver: Kurt Aanes
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om riving og oppføring av ny fritidsbolig - gnr/bnr 265/17
Tiltakshaver Kjell Brujordet
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om igangsettingstillatelse for deler av tiltak IG2 - gbnr
45/245 - Øverspjeldet 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 3 - tiltakshaver Midtre Gauldal kommune
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om innglassing av veranda . gnr/bnr 47/127
Tiltakshaver: Frank Ludvigsen
Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 236/4 og gbfnr 236/4/1
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om ekstra tilbygg på 5,8 m2 - gbnr 39/30
Tiltakshaver: Johan Blekesmark
Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 283/3, 283/1 og 283/7
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av flermannsbolig - gbnr 3/301 Frøsethøgda, 7290 Støren - tiltakshaver Idehus Refseth Bygg AS
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Søknad om oppføring av fritidsbolig - gbnr 85/15 - Ole Arvid
Knutsen
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om endring av gitt tillatelse - ny hytte - gbnr 59/27 - Kari
Elin Aune Refseth
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om påbygg enebolig - gbnr 230/226 - 7387 Singsås tiltakshaver Jørgen Amtoft
Byggesaksbehandling - Ferdigattest . søknad om garasje/bod til enebolig - gbnr 81/45 - 7288
Soknedal - tiltakshaver Sture Enodd
Vedtak - Søknad om bygging av landbruksveg - gbnr 94/1 - Bjørn Bjørnli
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om tillatelse i ett trinn for oppføring av 4-mannsbolig - gbnr
81/64 - Nyhuslia
Tiltakshaver: Idehus Refseth Bygg AS
Vedtak om oppdeling i eierseksjoner - gbnr 81/62 - Idehus Refseth Bygg AS
Vedtak om oppdeling i eierseksjoner gnr 81 bnr 53, Idehus Refseth Bygg AS
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Søknad om oppføring av hytte og anneks - gbnr 400/1/80 Husmannsdalen - Ole Petter Sommervold
Pålegg om stans av arbeid eller opphør av bruk med øyeblikkelig virkning, forhåndsvarsel om pålegg
om retting, og forhåndsvarsel om ileggelse av tvangsmulkt
Dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene i forbindelse med skadefelling 2017 og 2018
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om tillatelse til tiltak - garasje/carport med loft til enebolig gbnr 47/41 - Nordstu 4 - 7290 Støren - tiltakshaver Younis Abu Naja
Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 236/45 og 236/37
Vedtak om oppdeling i eierseksjoner gbnr 46/90 - Trebetong entreprenør
Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 402/1 og 174/1
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Søknad om oppføring av hytte og anneks - gbnr 74/18 Hulsjøen - tiltakshavere Grethe Nikolaisen og Jarle Moen
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Søknad om garasje - gbnr 47/67
Dispensasjonsbehandling - takvinkel til hytte - gbnr 177/29 - Dispensasjon fra Reguleringsplan for
Gammelvollia hytteområde
Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - 402/1, 173/3 m.fl
Retting i Matrikkelen eiendom gnr 215 bnr 2, Kotsøy
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Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av tilbygg til fritidsbolig - gbnr 187/16
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om tilbygg på 49 m2 - gbnr 74/17
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Søknad om tilbygg våningshus - gbnr 172/4
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Søknad om naust - gbnr 26/1
Byggesaksbehandling - Midlertidig brukstillatelse - Søknad om oppføring av fritidsbolig - gbnr 3/69
Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om riving av våningshus på eiendom gnr/bnr 30/1 Tiltakshaver Svend Erik Bones
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av hytte - gbnr 177/29 - 7298 Budalen tiltakshavere Åshild Nygård og Geir Larsen
Byggesaksbehandling - Midlertidig brukstillatelse - Oppføring av fritidsbolig og anneks - gnr/bnr 96/15
- Tiltakshaver Else Grete og Bård Vagnild
Vedtak - Søknad om bygging av landbruksveg - gbnr 142/1 - Malvin Solberg
Delingsbehandling - fradeling av grunneiendom i Gammelvollia hyttefelt - gbnr 177/13
Delingsbehandling/jordlovsbehandling - fradeling av grunneiendom - gbnr 45/8
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om bygging av renseanlegg - Hauka gjenvinningsanlegg gbnr 61/1 - 7288 Soknedal - Norsk gjenvinning AS
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om utvidelse av veranda - gbnr 45/393
Retting av grenselinje mellom eiendommene gbnr 131/2 - Odd Reitan og 131/8 - Odd Trøen
Utslippstillatelse - Godkjent søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus - gbnr 215/30
Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 72/5 og 72/15 - Ida Olasdatter Aaslund
Sæther
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av garasje - gbnr 260/7
Tiltakshaver: Patrick Dalberg
Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 135/8 - Arnfinn Wagnild
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om rehabilitering av pipe - gbnr 51/12
Tiltakshaver: Tom Andrè Høgsteggen
Byggesaksbehandling - Midlertidig brukstillatelse - Oppføring av tomannsbolig - gbnr 81/62
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av enebolig - gnr/bnr 102/1 - Tiltakshavere
Therese og Ove Steinskog
Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 42/1 - Kim Johnsen
Utslippstillatelse - Godkjent søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra helårsbolig - gbnr 101/4 7288 Soknedal - Ove Steinskog
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av fritidsbolig - eiendom gnr/bnr 177/22 Tiltakshaver Asle Ellevset
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - oppføring av garasje - gbnr 3/101
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om Brannskille/lydskille/våtrom i bygg - tilbygg større enn
50 m2 - fasadeendring - gbnr 45/252 og 45/7 - Rørosveien 1 A - tiltakshaver Midtre Gauldal
kommune, Eiendom og kommunalteknikk
Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 81/39
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - takoverbygg over veranda - gbnr 3/44
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Søknad om oppføring av fritidsbolig - gbnr 85/16 - 7288
Soknedal - Even Langvik
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Søknad om tilbygg til garasje - gbnr 58/11 - Steffen Fagerbekk
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Riving av garasje og oppføring av ny - gbnr 58/11 Tiltakshaver Steffen Fagerbekk
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Søknad om utslippstillatelse - gbnr 176/7 - Ann Magrit
Hågensen
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om endring av gitt tillatelse - tilbygg storkjøkken - gbnr
45/119 - Tiltakshaver Midtre Gauldal kommune
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Oppføring av bolig - gbnr 81/61 - tiltakshaver Idehus Refseth
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Bygg AS
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om bruksendring - gbnr 46/15 - Kåret 2, 7290 Støren tiltakshaver Midtre Gauldal kommune, Eiendom og kommunalteknikk
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om etablering av vei til fritisboligtomt gnr/bnr 198/7 Tiltakshaver Aud Storrøsæter og Bjørn Brunes
Ferdigattest
Jmf plan- og bygningslovens § 21-10
Ferdigattest
Jmf plan- og bygningslovnes § 21-10
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av tilbygg til garasje - gbnr 84/29
Tiltakshaver: Øyvind Aune
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av fritidsbolig - Gammelvollia hyttefelt tomt
33 - gnr/bnr 177/13 - Tiltakshaver Geir Dahlsveen
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av anneks - gbnr 2/1 - tiltakshaver Gunhild
og Dag Idar Eggen Kjelstad
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om igangsettingstillatelse - gnr/bnr 61/1 - Hauka
gjenvinningsanlegg
Delingsbehandling - opprettelse av grunneiendom til boligformål - gbnr 81/39
Delingsbehandling/jordlovsbehandling - arealoverføring av anslått 500 m2 fra gbnr 170/8 til 170/17
Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr
Dispensasjone båndtvang 2017 - Røsbjørgen og Godøien grunneierlag
Dispensasjonsvedtak - Begrenset drift i Storneset grusuttak - gbnr 230/10 og 230/28 - Dispensasjon
fra kommuneplanens arealdel
Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 236/17 - Kristian Almås
Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 236/17 - Kristian Almås
Delingsbehandling/jordlovsbehandling - opprettelse av festegrunn som tilleggsareal til gbfnr 234/3/4 gbnr 234/3
Delingsbehandling/jordlovsbehandling - opprettelse av festegrunn til statskoghytte - gbnr 401/1
Delingsbehandling - fradeling av tomt J2 i reguleringsplan Berg/Garli til egen grunneiendom - gbnr
79/47
Vedtak - Dispensasjon fra båndtvang - Statskog SF
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - oppføring av 2-mannsbolig - gbnr 81/61 Soknedal
Utslippstillatelse - Godkjent søknad om utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser
- gbnr 49/38 - 7288 Soknedal - tiltakshaver Slette hyttefelt AS
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av tilbygg gnr/bnr 127/2 - Solberg Utistuu
Tiltakshaver: Trond Gisle Solberg
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - vinterhage - gbnr 45/275/10
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av enebolig og garasje - gbnr 137/6
Tiltakshaver: Marius Asklund
Utslippstillatelse - Godkjent søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus - gbnr 137/6 7288 Soknedal
Tiltakshaver: Marius Asklund
Byggesaksbehandling - Godkjentsøknad om innkledning av eksisterende terrasse - gbnr 47/130 Sørmoen 5 B, 7290 Støren - tiltakshaver Per-Ove Reppe
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - bygging av garasje/bod - gbnr 176/9 - Ruth Heggeland
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - tilbygg hytte - gbnr 125/2/1 - Joralv Loe
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - lager for hobbydrivhus - gbnr 45/363 - Leif Moan
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - tilbygg vannrenseanlegg - gbnr 81/46 - Midtre Gauldal
kommune
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - oppføring av garasje - gbnr 47/35 - Mette Anita Liabø
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Søknad om oppføring av fritidsbolig - gbnr 83/12
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Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Søknad om oppføring av garasje - Gbnr 130/20
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - oppføring av tilbygg til bolig - gnr/bnr 130/20
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - oppføring bolig m/ 2 boenheter og felles garasje - Gnr/bnr
46/90
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Oppføring av fritidsbolig - sak nr 133/14 - gbnr 177/25 -Malum
Bygg AS
Byggesaksbehandling - Ferdigattest -Riving av uthus og oppføring av garasje - gbnr 132/9 - Ivar
Aasen
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Oppføring av ny bolig - gbnr 192/4 - Enlids Tradisjonslaft AS
Byggesaksbehandling - midlertidig brukstillatelse - Oppføring brannstasjon - gnr/bnr 45/272
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Oppføring av kårbolig med frittstående garasje - gbnr 74/3 Anne Grete Solem
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Tilbygg fritidsbolig - gnr/bnr 39/30
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Innglassing veranda - gnr/bnr 47/127
Vedtak - Søknad om støtte til deltakere på feltkontrollørkurs i Budalen 010917
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - søknad om oppføring av anneks - gbnr 408/1/17
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Oppføring av driftsbygning og garasje - gbnr 35/2
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Oppføring av tilbygg til hytte - gbnr 99/1 - tiltakshaver Terje
Lund
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Avløpsanlegg - gbnr 176/16 - Aud og Cato Bakken
Delingsbehandling - Fradeling av hyttetomt i Svartfjellia hytteområde - gbnr 22/1 - 7295 Rognes
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av enebolig - gbnr 166/1 Budalen Tiltakshaver Morten Sørløkken
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av gang- og snøscooterbru - gbnr 231/1
Tiltakshaver: Trønderenergi kraft AS
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om etablering av basestasjon for bredbånd - gbnr 117/1
Soknedal - Tiltakshaver Gauldal IKT AS
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om etablering av basestasjon bredbånd - gbnr 254/1 Gauldal IKT AS
Utslippstillatelse - Godkjent søknad om utslipp av sanitært avløpsvann - gbnr 150/1 - Tiltakshaver
Joar Flatås
Utslippstillatelse - Godkjent søknad om utslippstillatelse - gbnr 193/5 - Jostein Waagen
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av enebolig med garasje - gbnr 193/5 Tiltakshaver Jostein Waagen
Byggesaksbehandling - avslag på søknad om ferdigattest - bruksendring/ombygging - gbnr 138/1
Avtale om leie av jord - eier Trond Kirkvold - leier Harald Sommervold - gbnr 227/2
Delingsbehandling/jordlovsbehandling - fradeling av boligtomt - gbnr 193/5
Utslippstillatelse - Godkjent søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hytte - gbnr 127/14 Høgheim, 7288 Soknedal - tiltakshaver Sverre Solberg
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Fasadeendring - gbnr 45/275/7 - Helge Høgsteggen
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Garasje - gbnr 3/214 - tiltakshaver Torben Wiig
Byggesaksbehandling - Søknad om oppføring av tilbygg bolig - gbnr 57/4 og 57/18 - 7288 Soknedal tiltakshaver Vidar Tømmerås
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av hytte - gbnr 17/33 - 7295 Rognes tiltakshaver Lars Ole Busklein
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av garasje - gbnr 219/26 - 7387 Singsås Morten Forsetlund
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om rivng - gbnr 47/13 - Soknes leir - Liøya 14 - 7290
Støren - tiltakshaver Midtre Gauldal kommune
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - søknad om utvidelse av veranda gnr/bnr 45/393
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Søknad om påbygg kontorbygning - Gnr/bnr 45/296
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Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Tilbygg/påbygg over garasje - Gnr/bnr 82/64
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Tilbygg bolig - Gnr/bnr 62/4
Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - utvidelse av område for inngjerding - gbnr
269/1 - Arnt Håkon Fløttum
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Tilbygg bolig - Gbnr 3/201 Støren
Byggesaksbehandling - Ferdigattest rehabilitering av pipe - gbnr 51/12
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Oppføring av garasje - gbnr 272/28
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om midlertidig brukstillatelse - gbnr 3/292 - Leilighet 102
2.etg - Foldstadtunet
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Tilbygg bolig - gbnr 178/2
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - tilbygg til hytte - gbnr 99/5 - tiltakshaver Ketil Hofstad
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om riving av brannruiner - Spjeldbakkan 9 og 11 - 7290
Støren - gbnr 45/14 - tiltakshaver Midtre Gauldal kommune v/Eiendom og kommunalteknikk
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Utvidelse av fjøs - gbnr 146/6 - Egil Ove Stenbro
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Gangveier og fiskebrygge - gbnr 45/275
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Tilbygg fritidsbolig - gbnr 176/13 - tiltakshaver Iver Christian
Oddan
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Tilbygg trøndelån- gbnr 146/2 - tiltakshaver Norunn Stenbro
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Kyllingfjøs - gbnr 136/5 - tiltakshaver Karl Ivar Asklund
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Søknad om ny branngarasje i Budalen - gbnr 181/48
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om tilbygg til hytte - Soknedal gnr/bnr/fnr 79/1/2 Tiltakshaver Ellinor Sannes
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av redskapshus - Gbnr 168/1 Bjerkli,
Budalen - Tiltakshaver Ole Røttum
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Etablering av veg fram til hyttetomt
Søknad om dispensasjon fra jordloven § 8 - jordleieavtale gbnr 230/4 - leier Kjetil Aunøien
Søknad om dispensasjon fra jordloven § 8 - jordleieavtale gbnr 230/4 - leier Harald Sommervold
Søknad om dispensasjon fra jordloven § 8 - jordleieavtale for gbnr 230/4 - leier Per Inge Singsaas
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Oppføring av enebolig - Gbnr 258/56
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Oppføring av garasje - Gbnr 46/69
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av fritidsbolig - Gnr 408 Bnr 1 Festenr 53
Nognillosen Samsjøen - Beate Aunøien Aune Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Tilbygg bolig - gbnr 150/1 - bygningsnr 157/12 - Joar Flatås
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Redskapshus - gbnr 150/1 - bygningsnr 247/09 - Joar Flatås
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Uteplass med takoverbygg - gbnr 82/125
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av anneks til hytte - gbnr 62/15 Ramstadsjøen, 7288 Soknedal - tiltakshaver Trond Svardal
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av tilbygg - gbnr 84/5 - Marie Solberg
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av fritidsbolig på gbnr 22/1, Storvollen, 7395
Rognes - Bjørn Kvernemo
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om tilbygg til bolig - gbnr 167/2 - Bakkløkkja, 7298 Budalen
- tiltakshaver Joar Bakken
Dispensasjonsvedtak - oppføring av to bredbåndmaster - gbnr 170/3 Storlia og gbnr 191/1 Bekkøyan
- dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Oppføring tilbygg/garasje - Gbfnr 45/300/6
Dispensasjonsvedtak - tilbygg bolig - gbnr 1/14 - dispensasjon fra reguleringsplan Moøya
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om innbygging av eksisterende veranda - Gbnr 3/65Frøsetåsen 12
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Hytte - Gbnr 157/10
Retting i Matrikkelen vedr. eiendom gnr 80 bnr 16 fnr 4, Soknedal
Retting i Matrikkelen vedr. eiendom gnr 80 bnr 16 fnr 6, Soknedal
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Klage/innsigelse fra bosettere på gbnr 270/33 på Forsetmoen/Bjørgen
Innspill fra bosettere på gbnr 270/30 - Forsetmoen, Bjørgen - Kommunedelplan for Singsås Forsetmo
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - midlertidig
brakkerigg - gbnr 82/1 - 7288 Soknedal - tiltakshaver AF Gruppen Norge AS
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om endring av gitt tillatelse - gbnr 163/2
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Tilbygg fritidsbolig - gbnr 163/2
Byggesaksbehandling - Ferdigattest -Oppføring av fritidsbolig - gbnr 176/15
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om endring av gitt tillatelse - tilbygg hytte - gbnr 267/1,
7387 Singsås - tiltakshaver Harald Magne Langrød
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av anneks - gbnr 138/9 7288 Soknedal - tiltakshaver Inge Olsen
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - tilbygg til fritidsbolig - gbnr 107/24 - Ingebrigt Solberg
Delingsbehandling/jordlovsbehandling - fradeling av punktfeste til egen grunneiendom - gbnr 214/3
Utslippstillatelse - Godkjent søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus - gbnr 166/1 Morten Sørløkken
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om tilbygg til bolighus - gbnr 1/14 - Moøya 4, 7290 Støren tiltakshaver Håvard Robudal Stenkløv
Vedtak - Søknad om bygging av landbruksveg - gbnr 41/1 - Steffen Rogstad
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av ny seterbu - gbnr 137/2 - Åsheim, 7288
Soknedal - tiltakshavere Rita og Leif Solum
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Tilbygg til hytte - Gnr/bnr/fnr 401/1/35
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Oppføring av anneks - Gbnr 174/45
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Påbygg/tilbygg til bolig - Gbnr 45/247
Vedtak - Søknad om bygging av landbruksveg - gbnr 282/2 - Harald Buseth
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Breddeutvidelse og forsterkning av vei - gbnr 43/1
Dispensasjonsvedtak - Bruksendring fra Driftsbygning til «Kurs- serveringslokaler med overnatting»
og parkeringsplass - gbnr 132/14 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
Forpaktningskontrakt - gbnr 131/1 - grunneier Stian Anshus - forpaktere Hege og Ola Håvard Vagnild
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - tilbygg til bolig - gbnr 1/14
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - oppføring av melkestall - gbnr 293/1 - Magnar Kosberg
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - boligkompleks Fredheimtunet - gbnr (45/14) 45/364
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om tillatelse til oppføring av uthus/vedbod - gbnr 41/46 Ramstad, 7288 Soknedal - tiltakshaver Steinar Langørgen
Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 86/6 - Siri Fossum
Byggesaksbehandling - Utslippstillatelse - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hytte - gbnr
41/46 - Ramstad - 7288 Soknedal - Steinar Langørgen
Delingsbehandling/jordlovsbehandling - fradeling av grunneiendom - gbnr 22/1
Byggesaksbehandling - Søknad om oppføring av redskapshus - Gbnr 121/2
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av ny enebolig og frittliggende garasje - gbnr
81/39 - Tiltakshaver Ola Loyd Bergsrønning
Byggesaksbehandling - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg til fritidsbolig - gbnr
145/6
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av anneks - gbnr 34/47 - Aunevollan Tiltakshaver Olav Bjerke
Delingsbehandling/jordlovsbehandling - fradeling av tilleggsareal til gbnr 231/7 - gbnr 231/2
Byggesaksbehandling - godkjent søknad om riving av eksisterende eldre bolig - gbnr 236/17 Tiltakshaver Inger Morseth
Byggesaksbehandling - Utslippstillatelse - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hytte - gbnr
187/16 - 7298 Budalen - eier Gøril Hov
Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 168/2 - Bjørn Marius Bjørkan
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Vedtak - Søknad om nedsettelse av gebyr - fradeling av grunneiendom - gbnr 79/47
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om rehabilitering/endring av fasade/oppdeling til to
boenheter - gbnr 45/401 - Tiltakshaver Belwa eiendom
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om tillatelse i ett trinn for oppføring av anneks til fritidsbolig
- gbfnr 400/1/85
Tiltakshaver: Knut Magne Reitan
Utslippstillatelse - Godkjent søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra fritidsbolig - gbnr 137/5 Tiltakshaver Gunn Kari Rokseth og Stein Nilsen
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av fritidsbolig - gbnr 27/26
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av ny fritidsbolig - gbnr 214/1/6 - Tiltakshaver
Siv Skjærvold
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av tilbygg til fritidsbolig - gbfnr 400/1/78
Tiltakshaver: Kari Bjørnli
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om tillatelse til tiltak - oppsetting av skilt - gbnr 49/28 Soknesøran 10 - tiltakshaver Envina IKS
Vedtak - Søknad om nedsettelse av gebyr for ferdigattest - gbnr 99/1
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om midlertidig brukstillatelse - leilighet 101 1. etg og 102 2
etg - gbnr 3/292
Vedtak - Søknad om nedsettelse av gebyr for ferdigattest - gbnr 192/4
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om tillatelse til tiltak - brannalarmanlegg Singsås stasjon gbnr 4010/42 - 7387 Singsås - tiltakshaver Bane Nor eiendom
Utslippstillatelse - Godkjent søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra bolighus gbnr 236/17 - Reitstøa, 7387 Singsås - Inger Dagrun Morseth
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om tillatelse til tiltak for riving av tre tilbygg, oppføring av
tilbygg og oppføring av garasje - gbnr 136/10
Tiltakshaver: Tormod Kjølstad Solberg
Delingsbehandling - omgjøring av punktfeste til egen grunneiendom - gbfnr 263/11/4
Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om etablering av boligrigg og kantine - gbnr 1/4 - 7290
Støren - AF Gruppen Norge AS
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av ny enebolig med frittliggende garasje gbnr 236/17 - Tiltakshaver Inger Morseth
Utslippstillatelse - Godkjent søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra bolighus gbnr 109/10 - 7288 Soknedal - Sivert Moen
Vedtak - Søknad om bygging av landbruksveg - gbnr 31/1 - Jan Erlend Askjemshalten
Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 89/2 - Iver Fossum
Byggesaksbehandling - Ferdigattest på oppføring av tilbygg til driftsbygning - gbnr 163/1
Delingsbehandling/jordlovsbehandling - deling av grunneiendom - gbnr 236/17
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg bolig - gbnr 155/2 - Hauka,
7288 Soknedal - tiltakshaver Per Johnny Fossum
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Oppføring av tilbygg - gbnr 169/11
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om tillatelse til tiltak - flytting av pipe - gbnr 82/109 - 7288
Soknedal - tiltakshaver Robert Laache
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om endring av gitt tillatelse - gbnr 293/1
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Søknad om tilbygg til bolig - gbnr 25/1
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av enebolig og garasje - gbnr 109/10 - Sivert
Moen
Vedtak - Gebyrnedsettelse - Gebyr for behandling endring reguleringsplan - gbnr 130/3
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om rehabilitering av skorstein - gbnr 45/139 - Svartøya 4,
7290 Støren - tiltakshaver Eva-Karin Ydse Gamvik
Byggesaksbehandling - Søknad om ferdigattest - riving/oppføring av nytt kokhus - Hans Sætermo
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Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Oppføring av 4-manns bolig- gbnr 81/53
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Riving av overnattingshus - gbnr 400/1/60
Utslippstillatelse - Godkjent søknad om utslipp av sanitært avløpsvann - gbnr 175/5 - Anders
Grimsmo
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - oppføring av uthus/bod til hytte - gbnr 82/3/10, Berg/Garli
setersameie, 7288 Soknedal - tiltakshaver Gustav Waagø
Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 118/2 - Ola Arvid Røe
Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 118/2 - Ola Arvid Røe
Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 79/9 og 79/19
Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - bygning nr: 184412799 - gbnr 47/23
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett skogshusvære/gjeterbu - gbnr 99/2 - 7288 Soknedal - tiltakshaver Agnar Østhus
Delingsbehandling/jordlovsbehandling - fradeling av punktfeste gbfnr 214/3/6 til egen grunneiendom gbnr 214/3
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - tilbygg - gbnr 150/1
Delingsbehandling - fradeling av grunneiendom i Gammelvollia hyttefelt - gbnr 177/12
Utslippstillatelse - Godkjent søknad om utslipp av sanitært avløpsvann - gbnr 257/1 - Olav Erik
Wagnild
Byggesaksbehandling- Godkjent søknad om tilbygg til enebolig - Gbnr 47/51, Støren.
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om tilbygg til stasjonsbygning - Gbnr 4011/26, Støren
Dispensasjonsvedtak - for massefylling - gbnr 135/1 - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Oppføring av garasje - Gnr/bnr 147/15
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - anneks på fritidseiendom - gbnr 249/3 - tiltakshaver Joralf
Lyngen
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - tilbygg våningshus - gbnr 113/2 - 7288 Soknedal - tiltakshaver
Sverre Sunnset
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - tilbygg røkterbolig samt uthus - gbnr 82/1 - Nils Ove Fossum
Delingsbehandling - fradeling av grunneiendom fra Nedre Nyhuslia boligfelt - gbnr 81/39
Ferdigattest
Ferdigattest
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om tillatelse til tiltak - piperehabilitering - gbnr 58/11 Haugtun, 7288 Soknedal - tiltakshaver Steffen Fagerbekk
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om riving del av bolighus og fjerning av stabbur - gbnr
77/19 - tiltakshavere Ranveig Engan og Inge Engan
Utslippstillatelse - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus - gbnr 106/2 - 7288 Soknedal Solfrid Fagerbekk
Utslippstillatelse - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus - gbnr 95/22 - 7288
Soknedal - Anne Mette Halland
Vedtak - Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket oa - kommunenes behov for 2018
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av bolighus - gbnr 95/22 7288 Soknedal - tiltakshaver Anne Mette Halland
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om tilbygg til fritidsbolig - gbnr 127/14
Vedtak - Melding om hogst i vernskog - gbnr 132/1 - Stein Haanshus
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - seterbu (røkterbolig) - gbnr 80/7 - 7288 Soknedal - tiltakshaver
Roger Johansen
Vedtak - Melding om hogst i vernskog - gbnr 221/2 - Joar Børø Talsnes
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av fritidsbolig - gbnr 83/10 - Tor Inge Rigstad
Høringssvar Midtre Gauldal kommune - kultiveringsplan for vassdrag i Trøndelag - del 1
fiskeutsettinger
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - bytte av telekommunikasjonsmast - gbnr 95/1
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - gbnr 122/1 - Tilbygg driftsbygning - Håvard Bjerkset
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Vedtak - Søknad om bygging av landbruksvei - gbnr 53/3 - John Olav Snøan
Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 53/3 - Jon Olav Snøan
Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - eiendomsgrenser mellom eiendommene gbnr
407/1, 407/2, 232/1, 232/2, 236/1 og 236/25
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om rehabilitering/endring av fasade/oppdeling i to
leiligheter - gbnr 45/401 - Spjeldbakkan 26 - 7290 Støren - tiltakshaver Belwa eiendom
Vedtak - Melding om hogst i vernskog - gbnr 221/1 - Thomas A. Talsnes
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om igangsettingstillatelse - Nyheim boligfelt - gbnr 230/24
- 7387 Singsås - tiltakshaver Boas Utvikling AS
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Rehabilitering av pipe - gbnr 45/139 - tiltakshaver Eva-Karin
Ydse Gamvik
Byggesaksbehandling - Ferdigattest - tilbygg fritidsbebyggelse - gbnr 215/26 - Burubogen, 7295
Rognes - tiltakshaver Ann Astrid og Oddgeir Rokseth
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg bolig - gbnr 140/1 - 7288
Soknedal - Arnt Kåre Hustøft
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om bruksendring - gbnr 3/199 - Småenget 2 - 7290 Støren
- tiltakshaver Linda Jørgensen
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om endring av gitt tillatelse, flytting av septiktank - gbnr
401/1/55, Refsetvollen
Utslippstillatelse - Godkjent søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus - gbnr 130/4 - Ola
Andre B Aasenhus
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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 Kalvtrøa
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6 - oversending av privat planforslag
Detaljreguleringsplan for Soknes 1 og
Kalvtrøa 6 - oversendelse av privat
planforslag
Bekreftelse på mottatt
reguleringsplanforslag - Soknes 1 og
Kalvtrøa 6
Reguleringsplan for Soknes 1 og Kalvtrøa
6 - oversending av reviderte
plandokumenter
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Reguleringsplan for Soknes 1 og Kalvtrøa
6
Særutskrift
1648_2016019_Rp_Soknes1ogKalvtrøa6
_1gangsbehandling_Høring
Angående Reguleringsplan Soknes 1 og
Kalvtrøa 6
Særutskrift
1648_2016019_Rp_Soknes1ogKalvtrøa6
_1gangsbehandling_Høring
Reguleringsplan Soknes 1 og Kalvtrøa 6 oversending av reviderte plandokumenter
Annonse
Oversendelse av arealplan ifm offentlig
ettersyn i henhold til PBL. §5-2.
Høringsbrev - 16482016019
Detaljregulering for Soknes 1 og Kalvtrøa
6
Høringsbrev - 16482016019
Detaljregulering for Soknes 1 og Kalvtrøa
6
Høringsbrev - 16482016019
Detaljregulering for Soknes 1 og Kalvtrøa
6
Oversendelse av arealplan ifm offentlig
ettersyn i henhold til PBL. §5-2. - Soknes
1 og Kvaltrøa 6
Vedr. detaljregulering for Soknes 1 og
Kalvtrøa 6 i Midtre Gauldal kommune
Innspill - Detaljregulering for Soknes 1 og
Kalvtrøa 6
Uttalelse til høringsbrev - 16482016019
Detaljregulering for Soknes 1 og Kalvtrøa
6 - Midtre Gauldal kommune
Sametingets uttalelse til høring av
detaljreguleringsplan - Soknes 1 og
Kalvtrøa 6, Midtre Gauldal kommune
Høringsuttalelse - Reguleringsplan Soknes 1 og Kalvtrøa 6 - Støren
Høringsuttalelse - Reguleringsplan -
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Soknes 1 og Kalvtrøa 6 - Støren
Samordnet uttalelse til reguleringsplan for Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Soknes 1 og Kalvtrøa 6 på Støren - Midtre
Gauldal kommune
Reguleringsplan for Soknes 1 og Kalvtrøa Multiconsult
6 - utkast til saksframlegg
Reguleringsplan for Soknes 1 og Kalvtrøa Multiconsult
6, Midtre Gauldal kommune - forslag til
endring i bestemmelser for å imøtekomme
innsigelse fra NVE
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Ingress
Sluttbehandling av reguleringsplan for Soknes 1 og Kalvtrøa 6
Saksopplysninger
Reguleringsplanen for Soknes 1 og Kalvtrøa 6 har vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn i
perioden 25.09 – 07.11.2017.
Midtre Gauldal kommune har mottatt merknader fra 6 myndigheter, med innsigelse fra NVE,
samt faglige råd fra Statens vegvesen. Fra private er det kommet merknad fra Gauldal Nett og
flere naboer til Kalvtrøa 6.
Sør-Trøndelag fylkeskommune, brev datert 06.10.2017:
Arealbruken vil være i tråd med Kommunedelplan Støren og kommer ikke i konflikt med
allmenne friluftsinteresser. 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.
Uteområdene som vender mot vest har de beste solforholdene. Det vil være en fordel for
prosjektet om svalgangene som har de beste solforholdene kan gjøres så bred at de også kan
fungere delvis som uteplass. Ny bebyggelse og adkomstområder vil ifølge planbeskrivelsen
oppfylle krav til universell utforming, også tatt inn i bestemmelsene.
Mattilsynet, brev datert 10.10.2017:
Ingen kommentarer da forhold som er anmerket i forbindelse med planoppstarten i hovedsak er
beskrevet i planen og bestemmelsene. Forventer at kommunen sin VA-norm/retningslinje for
tilkobling av nye abonnenter blir anvendt ved tilkobling til vannforsyningen.
Sametinget, brev datert 16.10.2017:
Kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i planområdet, og har
derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til planforslaget. Minner om
aktsomhetsplikten for kulturminner.
Fylkesmannen, samordnet uttalelse fra NVE, Statens vegvesen og Fylkesmannen i SørTrøndelag, brev datert 08.11.2017:
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NVE:
Vilkår for egengodkjenning: Planområdet må utvides til å også omfatte løsne- og utløpsområde
for snøskred. Dette området må avsettes som hensynssone fareområde med tilhørende
bestemmelser som
Statens vegvesen:
Faglige råd:

Anbefaler at det i bestemmelsene vises til referert til siste versjon av retningslinjene for
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2016.

Anbefaler at det sees på om siktlinjene til avkjørsler til BBB1 er riktig angitt på
plankartet.

Anbefaler at det utføres en sporingsanalyse for å se om renovasjonskjøretøy greier
svingebevegelsene og har tilstrekkelig manøvreringsareal i forbindelse med tømming av
nedgravde containere til BBB1.

Det bør sikres at renovasjonskjøretøy får tilstrekkelig sikt til myke trafikanter på gang- og
sykkelveg i forbindelse med inn- og utkjøring fra BBB1.

Anbefaler at avkjørslene fra o_SV1 til BBB1 utformes slik at de ikke fremstår som en
utflytende avkjørsel.

Anbefaler at det sikres at plastbeholderne ikke plasseres i konflikt med frisiktsonen til
avkjørslene til BBB2.

Anbefaler av hensyn til trafikksikkerhet at SGT tas ut av planforslaget.

Det bør settes av et eget areal for sykkelparkering.

Anbefaler at planforslaget tilrettelegger slik at 0.5 parkeringsplasser per boenhet settes av
og synliggjøres som gjesteparkering, slik at antall parkeringsplasser for bil per boenhet blir 1,5
og ikke i praksis 2
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag:
Det innarbeidet minimumskrav til antall boenheter som sikrer at kommunedelplanens krav til
boligtetthet blir ivaretatt. For øvrig ingen merknader.
Gauldal Nett AS, epost datert 10.10.2017:
Ingen innvendinger til planen. Pr. i dag er det ikke tilstrekkelig fremføring av strøm til noen av
eiendommene, men det kan la seg gjøre fra en bestående nettstasjon i området.
Hallgeir Morten Røttum og Mary Sofie Granøien, brev datert 27.10.2017:
De er hjemmelshavere til Kalvtrøa 4 som grenser mot Kalvtrøa 6 og har skrevet en uttalelse som
omfatter 7 sider.
Jan Gisle Gjersvold, Oddny Gjersvold, Tore Reitan, Bente Fagerbekk, Knut Fagerbekk, Kari
Randi Gorseth, Arild Enmo, Charlotte Gundersen, Roar R. Nilsen, Trude S. Heggdal, Johan
Arvidsson, Sølvi K. Strand, Inger Staverløkk for Tor Røttum, Odd Øie, brev datert 27.10.2017
De er hjemmelshavere til og beboere i eiendommer som ligger i Kalvtrøa og støtter
innvendingene som Røttum og Granøien har kommet med.
Naboene har innvendinger mot endringene for Kalvtrøa 6 og som de mener alene og samlet
innebærer at planforslaget og tiltaket i Kalvtrøa 6 må nektes gjennomført. Naboene mener at den
planlagte utnyttelsen vil innebære en vesentlig forringelse av områdets karakter og egenart.
Blokken har en utforming, byggehøyde, omfang og beliggenhet som fremstår som ruvende og
skjemmende i forhold til tomtens størrelse, nærliggende bygningers arkitektoniske utforming og
plassering. De mener at planforslaget og tiltaket strider mot flere punkter i kommunedelplanen.
Planbeskrivelsen viser at det er ønske om å gjennomføre et omfattende tiltak. Ut fra krav til
parkering, leke- og uteområder og trafikale forhold mener de at tomten ut fra størrelse,
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beliggenhet og beskaffenhet ikke ligger til rette for et tiltak av slik størrelse. De er bekymret for
at det skal føre til parkeringsproblemer, økt trafikk, redusert fremkommelighet og trafikkfarlige
løsninger på en veg med lav standard og liten vegbredde.
Røttum og Granøien bemerker i tillegg at planlagt bebyggelse vil ha store negative virkninger for
solforholdene i Kalvtrøa 4.
-----------------Med bakgrunn i innsigelse fra NVE og faglige råd fra Statens vegvesen har Midtre Gauldal
kommune fått oversendt revidert planmateriale 22.11.17.

Vurdering
Rådmannen vil innledningsvis bemerke at den forelagte private detaljregulering stort sett er i tråd
med overordnet kommunedelplan for Støren fra 2014. Et av hovedkriteriene i delplanen var/er at
det skal tilrettelegges for effektiv arealbruk og dette gjelder særlig for sentrumsnære områder.
Slik sett er utbyggingsplanene for de to områdene Soknes 1 og Kalvtrøa 6 i henhold til planens
intensjon.
I forhold til planforslaget som ble sendt til offentlig ettersyn og høring er det gjort endringer i
bestemmelsene, samt rettinger og suppleringer i planbeskrivelsen. Innsigelsen fra NVE er
imidlertid ikke ryddet helt og Rådmannen vil drøfte og vurdere dette nærmere nedenfor.
Sikkerhet mot skred
NVE har i epostveksling med regulanten diskutert hvordan innsigelsen kan imøtekommes. NVE
har skissert to mulige løsninger. Det ene er å innregulere arealet som skal skredsikres. Alternativt
mener NVE at det må tas inn krav om privatrettslig avtale som ivaretar de samme kravene.
Regulanten har i sin oversendte reviderte materiale lagt inn et rekkefølgekrav om at det må
foreligge en slik privatrettslig avtale/erklæring før igangsettingstillatelse kan gis. Avtalen må ha
innhold som sikrer at skogen ovenfor regulert område ikke kan hogges. Teigen er på ca. 68 daa,
og eies i sin helhet av samme tiltakshaver (LØWI Eiendom AS). Det foreligger pr. i dag en slik
avtale som er ettersendt som følge av dialogen mellom NVE og regulanten.
Rådmannen er imidlertid ikke bekvem med den foreslåtte løsningen. Skal kommunen sikre seg
gode styringsmuligheter så må det aktuelle arealet innreguleres og gis en hensynssone, hvor krav
til hogstforbudet har bedre rettsvern. Det er så langt Rådmannen er kjent med ikke juridisk
bindende å sette privatrettslige krav i reguleringsplan og i all fall ikke om en situasjon som ligger
utenfor planområdet. Rådmannen anbefaler at skal kommunen kunne styre sikkerhet mot skred,
må dette skje ved at aktuell areal innreguleres.
Utnyttelse
Planen legger opp til etablering av minimum 19 og maksimalt 26 boenheter av varierende
størrelse. Naboene til Kalvtrøa 6 er ikke positive til den planlagte bebyggelsen der det skal
etableres 4—6 boenheter. De er bekymret for blant annet bebyggelsens tilpassing i boligområdet,
at tomten ikke er egnet, at det blir for lite parkering og uteareal og for mye trafikk i området.
Rådmannen forstår naboenes bekymring, men viser til kommunedelplan Støren der det legges
opp til fortetting. Byggehøyder, krav til utearealer og parkering er i samsvar med den vedtatte
kommunedelplanen. Kravene skal videre følges opp og ivaretas når byggesaken behandles.
Utnyttelsesgraden er imidlertid ikke i samsvar med k-delplanen for Støren. Det er for sone B
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krav om inntil 3 etasjers byggehøyde, og en BYA på 40 %. Regulanten legger opp til en
utnyttelse på 60 og 45 % for henholdsvis Soknes 1 og Kalvtrøa 6. Rådmannen ser at
arealutnyttingen er høy. Det er i planbeskrivelsen satt opp en oversikt over hvor mye utnytting
det vil være for selve prosjektet. Beregningen på side 9 viser at selve prosjektet er på henholdsvis
50 % og 42,6 %. Med andre orde vil avvikene ikke være veldig store – 10 % og 7,4 %.
Rådmannen vurderer det som en forsvarlig utnyttelse av arealene.
Rådmannen er mindre bekvem med at Kalvtrøa 6 må «dele» lekeplass med Soknes 1, men mener
også at det ikke er en umulig situasjon.
I planbeskrivelsen er det utarbeidet en sol-/ og skyggeanalyse. Nabobebyggelsen påvirkes i liten
grad av at den nye bebyggelsen skaper skygge hos naboeiendommene. Rådmannen vurderer
løsningen som akseptabel.
Støy
Faglige råd fra Statens vegvesen om at det i bestemmelsene vises siste versjon av retningslinjene
for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2016, er imøtekommet ved at det er rettet i
reviderte plandokumenter slik at det vises til Retningslinjer for behandling av støy i
arealplanlegging T-1442/2016.
Trafikk
Statens vegvesen har kommet med faglige råd. Siktlinjene for BB1 er beskrevet iht. Statens
vegvesen håndbok N100, både for kjørevegen og gang-/sykkelvegen. Siktlinjene er sjekket og
det er gjort en mindre justering av frisiktsonen i revidert plankart. Siktsonene ivaretar også sikt
for renovasjonskjøretøy. Bestemmelse til frisiktsoner vurderes å ivareta at plastbeholdere for
avfall ikke kan plasseres innenfor siktsonene. Sporingsanalyse viser at det er tilstrekkelig
manøvreringsareal for renovasjonskjøretøy innenfor BB1. Bestemmelsene med krav om 2
plasser for sykkelparkering vurderes å sikre at det avsettes areal til dette i byggefasen. Revidert
illustrasjonsplan viser at avkjørsler fra vegen Soknes til BBB1 er strammet inn og ikke fremstår
som en utflytende avkjørsel. Rådmannen vurderer at gatetun er et formål som kan brukes for
gårdsplass til bolig der det tilrettelegges for begrenset parkering og at renovasjonskjøretøy kan
kjøre gjennom. Arealet kunne alternativ vært regulert til boligformål. Rådmannen vurderer også
at 0,5 plass gjesteparkering per boenhet ivaretas tilstrekkelig at det er krav om 2
parkeringsplasser som summen av 1,5 plass til hver boenhet og 0,5 plass til gjesteparkering.
Teknisk infrastruktur
Gauldal Nett viser i sin merknad til at tilstrekkelig strømforsyning må hentes fra eksisterende
nettstasjon i området. Rådmannen vurderer at dette er løsbart og at tiltakshavere må underordne
seg disse forholdene ved tiltak som iverksettes med hjemmel i planen. Det vurderes videre at det
ikke er behov for egne bestemmelser som regulerer dette forholdet.
Konklusjon
Rådmannen anbefaler at reguleringsplanen vedtas slik den foreligger, men at det settes krav om å
utvide til å gjelde området ovenfor Soknes 1. Dette innebærer at regulanten må utvide
planområdet, og utarbeide tilhørende beskrivelser og bestemmelser. Planutvidelsen vil bli sent på
en begrenset høring.

Rådmannens innstilling
Utvalg for næring, plan og miljø godkjenner reguleringsplan 16482016019 Soknes 1 og Kalvtrøa
6. Før saken sendes kommunestyret for egengodkjenning av planen, må deler av
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grunneiendommen 45/42 som ligger rett ovenfor Soknes, innreguleres med hensyn til skredfare.
Utvidelsen krever begrenset høring. Saken kan deretter sendes til kommunestyret med følgende
innstilling:
Midtre Gauldal kommune vedtar PlanId: 16482016019 reguleringsplan Soknes 1 og Kalvtrøa 6
med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.
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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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Detaljregulering Soknes 1 og Kalvtrøa 6
Planbeskrivelse

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.

418439-PLAN-PBL-008_rev03

Planforslag til sluttbehandling 22.11.17

577

B4

SIDE 6/31

N

multiconsult.no
4 Planstatus og rammebetingelser

Detaljregulering Soknes 1 og Kalvtrøa 6
Planbeskrivelse

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

BEBYGGELSE OG ANLEGG

SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

Gang-/sykkelveg

2015

o_SGS

På bakken

Offentlig

0,23

Annen veggrunn - grøntområde

2019

o_SVG

På bakken

Offentlig

0,16

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

BBB1, Soknes 1

BBB2, Kalvtrøa 6

1803 m2

761 m2

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

2

UTNYTTING
Bygning, BYA forprosjekt
Svalgang, heis mv. str./BYA forprosjekt

15 m2 / 90 m2

Balkong str./BYA forprosjekt

12 m2 / 36 m2

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

2

Parkering på bakken, antall/BYA forprosjekt

12 m2 / 36 m2
4 stk / 72 m2

Sum BYA

670 m

2

324 m2

% BYA forprosjekt

50 %

42,6 %

% BYA plan

60 %

45 %

Krav i plan: parkeringsplasser, 2 plass pr. boenhet

32 stk

12 stk

Parkeringsplasser i kjeller, forprosjekt

30 stk

7 stk

Sum parkeringsplasser kjeller og bakken, forprosjekt

32 stk

12 stk

Krav uteoppholdsareal, 50 m2/boenhet

800 m2

300 m2

Uteoppholdsareal på bakken, forprosjekt

705 m

270 m2

Uteoppholdsareal balkong, sum

240 m2

72 m2

Uteoppholdsareal svalgang

255 m2

72 m2

Sum uteoppholdsareal forprosjekt

1200 m

414 m2

PARKERING

UTEOPPHOLDSAREAL
2

2

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 2 parkeringsplasser 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 SørTrøndelag 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. 350500 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.
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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
Ny bebyggelse er planlagt med 22 boenheter, som er en økning med 20 boenheter i forhold til dagens
situasjon. Dette tilsvarer en økning med 60 personekvivalenter (pe). Den kommunale
spillvannsledningen i Kalvtrøa har dimensjon Ø160. Dersom den ligger med 10 ‰ fall, har den en
kapasitet på 25 l/s. Dette tilsvarer med vanlige dimensjoneringskriterier 360 boenheter. En enkel
opptelling på kart viser at ca. 30-50 boenheter er knyttet til ledningen i dag. Dvs. at denne har rikelig
med kapasitet til 20 nye boenheter.
De to tomtene er på til sammen 2,6 daa. De ligger i et nedslagsfelt som i dag har overflateavrenning til
eksisterende overflatevannsledning Ø200 i Kalvtrøa. Etter utbygging på de to tomtene endres
avrenningsforholdene, bla. til overvannsledningen lite. Overflatevann fra tomtene, med unntak av
harde flater som takflater og asfalterte veger, renner av som før. De harde flatene utgjør til sammen
en økning på ca. 1,2 daa. Disse gir en hurtigere avrenning enn de myke flatene, og dermed blir
belastningen på overflatevannsnettet litt større enn i dag. Det ekstra bidraget beregnes til 12 l/s.
Eksisterende overvannsledning i Kalvtrøa forutsettes å ha et effektivt fall på 15 ‰. Det gir en kapasitet
på 155 l/s. Dette kan sammenholdes med den ekstra belastningen på 12 l/s.
Den kommunale vannledningen som tomtene skal knyttes til har dimensjon Ø160. Denne forutsettes
å ha slukkevannskapasitet som minst er 20 l/s. Dette er mer enn behovet for kapasitet til alminnelig
vannforsyning til feltet.

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 risikoområdet, 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
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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.

Sporing for lastebil viser at
renovasjonsbil kan kjøre inn og ut fra
Soknes 1 for å tømme nedgravde
containere.

Figur 6-4: Sporing for mulig kjøring av renovasjonsbil til Soknes 1.

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 kommunale 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 atkomstveg til
ca. 25 boliger passerer tomta.
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25 boliger
40 boliger

30 boliger
30 boliger
30 boliger

50 boliger

Figur 6-5: 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 6-6: 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.

418439-PLAN-PBL-008_rev03

Planforslag til sluttbehandling 22.11.17

595

SIDE 24/31

multiconsult.no
6 Konsekvenser /virkninger av planforslaget

Detaljregulering Soknes 1 og Kalvtrøa 6
Planbeskrivelse

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).
Sikkerhetsklasse

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.
Skredfarevurdering
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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.

Figur6-7: Flyfoto indikerer tett vegetasjon i fjellsiden over planområdet (Kartverket).

Tidligere skredhendelser

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

Figur 6-8: 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 § 43 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.
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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 16482016019
Planforslag til høring og offentlig ettersyn sak 123/17 den 18.09.17
Planforslag til sluttbehandling, dato 22.11.17
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.

1
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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.
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 2 parkeringsplasser for bil og minimum 2 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.
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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.
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
Sikkerhet mot skred
Før igangsettingstillatelse gis skal det foreligge en avtale med gnr./bnr 45/42 om at sikkerhet
mot snøskred skal ivaretas ved at skogen ikke skal hogges innenfor arealet mellom vegen
Soknes og gnr./bnr. 45/361.
6.3
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.
6.4
Gang og sykkelveg
Gang- og sykkelveg må utarbeides før det gis brukstillatelse eller ferdigattst for nye bygg
innenfor BBB1.
6.5
Vann og avløpsanlegg
Vann- og avløpsanlegg, inklusive renseanlegg og utslipp, skal være opparbeidet før det gis
ferdigattest for boliger.
3
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6.6
Krav til anleggsfasen
Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av luftkvalitet og støy i
arealplanleggingen, T-1520 og T-1442/2016, legges til grunn for miljøforhold i anleggsfasen.
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Saksframlegg

Arkivnr. 142

Saksnr. 2016/2691-12

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
174/17
04.12.2017
Saksbehandler: Hubertina Doeven

Fornyet dispensasjonsbehandling - Endring av arealformål for gbnr 130/56 dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

Dokumenter i saken:
1
I
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56
- Jardar Helland
2
U Høringsbrev - dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - endring av
arealformål - gbnr 130/56
3
I
Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56
4
I
Ber om utsatt frist for besvarelse - Dispensasjon
fra kommuneplanens arealdel - gnr/bnr 130/56
5
I
Uttalelse til dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - gbnr 130/56
6
S Dispensasjonsbehandling - fra
kommuneplanens arealdel - endring av
arealformål - gbnr 130/56
7
I
Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - endring av arealformål - Midtre
Gauldal 130/56
8
X Særutskrift - Dispensasjonsbehandling - fra
kommuneplanens arealdel - endring av
arealformål - gbnr 130/56
9
U Dispensasjonsbehandling - fra
kommuneplanens arealdel - endring av
arealformål - gbnr 130/56
10 X Særutskrift Dispensasjonsbehandling - fra
kommuneplanens arealdel - endring av
arealformål - gbnr 130/56
11 U Dispensasjonsvedtak - fra kommuneplanens
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Byggmester Jardar Helland AS
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag m.fl.
Mattilsynet
Statens vegvesen - Region midt
Statens vegvesen - Region midt

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Jardar Helland

Jardar Helland

12

S

arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56
Fornyet dispensasjonbehandling - Endring av
arealformål for gbnr 130/56 - dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel

Ingress

Saksopplysninger
Det vises i sin helhet til opprinnelig dispensasjonssøknad og påfølgende behandlinger i møte
7.11.2016 (sak 133/16) og 6.2.2017 (sak 9/17).
Dispensasjon ble gitt i februarmøte, men påklaget av naboene og behandlet av NPM-utvalget den
18.9.2017, sak 114/17.
Klagen ble ikke tatt til følge i den kommunale behandlingen. Saken ble dermed oversendt
Fylkesmannen for sluttbehandling og i brev datert 3.11.2017 ble dispensasjonen opphevet og
tilbakesendt til kommunen for ny behandling.
Saken sendes derfor nå i retur i sin helhet.
I tillegg til dispensasjonen legges ved klagebehandlingen fra september møte og Fylkesmannens
endelige vedtak.
Vurdering
Fylkesmannen påpeker manglende vurdering dispensasjonen bygger på. Rådmannen har ingen
ytterligere kommentarer enn å vise til sin opprinnelige vurdering i saken, samt forslag til vedtak.

Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår dispensasjon slik den ble framsatt i sak 9/17, møtedato
6.2.2017, for å bygge et tilbygg på 145m2 på eksisterende garasje som skal brukes til
næringsformål på eiendommen gbnr 130/56.
Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at tiltaket er av
en slik karakter at dette bør realiseres gjennom en regulering.
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Saksframlegg

Arkivnr. 142

Saksnr. 2016/2691-6

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
133/16

Møtedato
07.11.201
6
9/17
06.02.201
7
Saksbehandler: Kristine Bye

Utvalg for næring, plan og miljø

Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av
arealformål - gbnr 130/56

Dokumenter i saken:
1 I
Søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - endring av
arealformål - gbnr 130/56 - Jardar Helland
2 U Høringsbrev - dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56
3 I
Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56
4 I
Ber om utsatt frist for besvarelse - Dispensasjon
fra kommuneplanens arealdel - gnr/bnr 130/56
5 I
Uttalelse til dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - gbnr 130/56
6 S Dispensasjonsbehandling - fra
kommuneplanens arealdel - endring av
arealformål - gbnr 130/56
7 I
Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - endring av arealformål - Midtre
Gauldal 130/56

(Vedleggene er markert med fet skrift).
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Byggmester Jardar Helland AS
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag m.fl.
Mattilsynet
Statens vegvesen - Region midt
Statens vegvesen - Region midt

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Ingress
Jardar Helland søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å endre arealformål fra
bolig til også å innfatte et mindre næringsbygg i form av tilbygg til garasje på 145m2 på
eiendommen gbnr 130/56

Saksopplysninger
Bakgrunn
Jardar Helland søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å endre arealformål fra
bolig til også å innfatte et mindre næringsbygg i form av tilbygg til garasje på 145m2 på
eiendommen gbnr 130/56. Søknaden ble mottatt 29.08.2016.
Beliggenhet
Den omsøkte eiendommen ligger i den nordlige enden rett utenfor reguleringsplan for
Bakkhåggan boligfelt, sør – øst for Soknedal sentrum.

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

Dagens situasjon/beskrivelse av tiltaket
Tiltakshaver beskriver at: ‘’Byggeplanene ble aktualisert som følge av Midtre Gauldal
kommunes oppsigelse av
vårt leide lagerlokale i Soknes leir med utflyttingsfrist 31/10 d.å.
Tilbygget skal i hovedsak lagre og pre – cut av materialer og utstyr som skal ut på byggeplass.
Tilbygget er
planlagt i tilknytting til privat – garasjen og utstyr/materialer vil derfor medbringes ved kjøring
som allikevel
gjøres til/fra byggeplass morgen og kveld.’’
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Figur 2 Situasjonskart over tiltaket. Eksisterende bolig ligger innenfor reguleringsplan for Bakkhåggan boligfelt avsatt til bolig, mens det nye
lagerbygningen kommer utenfor reguleringsplanen.

Planavklaring
Omsøkte tiltak ligger innen for kommuneplanens arealdel vedtatt 30.04.2010, med følgende
bestemmelser:
Den omsøkte eiendommen ligger i utgangspunktet i LNF – sone 1. Det det ikke tillates ny eller
vesentlig utvidelse av spredt bolig -, ervervs- eller fritidsbebyggelse samt andre søknadspliktige
anlegg.
I 2010 ble det derimot søkt om fradeling av en eiendom fra gbnr 130/3 på ca. 750m2 til
boligformål. Dette skulle overføres til Jardar Helland som tilleggsareal til hans boligtomt gbnr
130/53.
Likevel vil et tilbygg på eksisterende garasje kategorisert som et næringsbygg være i strid med
planen, og det må derfor søkes om dispensasjon.
Søkers begrunnelse for tiltaket
henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har
oppgitt følgende begrunnelse:
‘’Trafikk – konsekvens vil være liten som følge av endringen, da det i hovedsak er snakk om
lagring og pre – cut materialer og utstyr. (…)
Det ligger i eiers egeninteresse at bygget utformes med dempet front mot tunet/sørlig retning og
tilpasses privat – garasje i materialvalg og utforming.
Eiendommen ligger tilbaketrukket i nordlige enden av boligfelt Bakkhåggan. Eiendommen er
omkranset med skog og vil pga. byggets utforming, og særlig, eiendommens plassering ved
feltet, ikke endre områdets karakter nevneverdig.
Det foreligger derfor særlige grunner til at dette kan tillates.’’
Høring/nabovarsel
Søknad om dispensasjon ble sendt på høring med frist 03.10.2016, Statens vegvesen fikk utsatt
frist til 04.10.2016. Følgende har svart innen tidsfristen:
Fylkesmannen i Sør – Trøndelag
Fylkesmannen påpeker at man ikke kan endre arealformål på eiendommen igjennom
dispensasjon. Endring av arealformålet må skje igjennom endring i kommuneplanens arealdel.
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Fylkesmannen vet med bakgrunn i tidligere saker at blanding av næringsformål og boligformål
er uheldig og kan by på problemer. Fylkesmannen er av den oppfatning at det å bande denne
type næring med bolig vil kunne skape problemer. Kapping av materialer ect. kan gi økt støy for
naboer, og frakt ut og inn av området gir økt trafikk, med større kjøretøy, og de ulemper som
dette medfører. Fylkesmannen påpeker derfor at kommunen bør styre bygging av denne type
næringsbygg til områder avsatt til dette formålet.
Fylkesmannen er av den oppfatning at kommunen bør styre utbyggingen av denne type næring
til områder avsatt til formålet.
Fylkesmannen minner om at alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes etter
prinsippene i naturmangfoldloven §§8-12 (jf nml §7).
Sør – Trøndelag fylkeskommune
Ingen merknad.
Så vidt fylkeskommunen kan se fra kulturminneregisteret, er det ikke registrert automatisk
fredede kulturminner innen området. Selv om dette registeret er noe mangelfullt, vurderer de det
til å være relativ liten risiko for at planen vil komme i konflikt med slike. Fylkeskommunen
minner imidlertid om den generelle aktsomhetsplikten etter §8 i kulturminneloven. Dersom en
under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet kulturminne), må en
stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen.
Mattilsynet
Mattilsynet har ingen merknader til søknaden om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel av
hensyn til forhold som angår eksisterende vannforsyningssystemer.
Mattilsynet har forventninger til at sikkerheten til eventuelle private vannforsyningssystemer og
tilhørende infrastruktur blir kartlagt før eventuell oppstart og tatt hensyn til ved utbyggingen.
Statens vegvesen
Omsøkte eiendom ligger i enden av et mindre boligfelt som har adkomst via privat veg ut på Fv.
651. Statens vegvesen har ingen merknader til selve omreguleringen.
Vi gjør imidlertid oppmerksom på at avkjørselen til fylkesvegen ikke ser ut til å møte våre krav
om utforming med tanke på sikt og helling i avkjørselen. Hvis Midtre Gauldal kommune velger
å innvilge dispensasjon fra arealdelen, må tiltakshaver søke om utvidet bruk av avkjørselen.
Vi ber om at dere gjør oppmerksom på dette. Da kan det bli aktuelt at vi krever at avkjørselen
skal opparbeides i henhold til regler om bygging og vedlikehold av veger og fylkesveg.
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
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Dispensasjonen.

Vurdering
Eiendommen er opprinnelig en tomt avsatt til LNF – sone 1, men er i dag omgjort til en
boligtomt. Nærområdet består av flere boligtomter og områder avsatt til LNF – sone 1.
Rådmannen er i utgangspunktet skeptisk til at det tillattes næringsformål i et slikt område.
Rådmannen ser at det foreligger et nabovarsel, men dette er kun til eiendommene nord for
boligtomten (gbnr 130/4 og 130/3). Rådmannen mener nabovarselet er mangelfullt. Transporten
til eiendommen vil gå gjennom hele boligfeltet, og rådmannen ser det som nødvendig at alle
boligtomtene som inngår i reguleringsplanen Bakkhåggan boligfelt blir varslet. Rådmannen har
likevel valgt å legge fram saken til politisk behandling for å få avklart planmyndighetens syn i
saken.
Den omsøkte eiendommen ligger i utkanten av boligfeltet på Bakkhåggan, utenfor eksisterende
reguleringsplan Bakkhåggan boligfelt. Det eksisterer allerede en garasje på eiendommen, og
tiltakshaver ønsker å bygge på denne garasjen med et tilbygg på 145m2 som skal brukes til
næringsformål. Et næringsbygg er ikke det samme som garasje.
Rådmannen har forståelse for at tiltakshaver må se etter alternative lokaler for lagring av
byggeplassens materialer og utsyr da det foreligger en oppsigelse på bruken av lagerlokalene på
Soknes leir. Likevel mener rådmannen det er uheldig at et slikt lokale plasseres på denne
eiendommen, og mener i likhet med Fylkesmannen at områder som allerede er avsatt til næring
er å foretrekke.
Selv om tiltakshaver i dag ønsker å bruke tilbygget kun for å lagre materialer og utstyr som skal
ut på byggeplass, og mener dette ikke øker trafikken ytterligere i området, kan en
omdisponering til næring i framtiden også åpne opp for annen næring på denne tomten.
Kommunen vil da ikke ha noen hjemmelsgrunnlag for å stoppe annen type næring som muligens
kan være belastende for nærområdet. Dette mener rådmannen er uheldig, og kan på sikt medføre
store konsekvenser for området og undergrave gjeldende planer.
Ønsker man å tilrettelegge for en slik næringsvirksomhet, skal dette skje som en
reguleringsendring og ikke gjennom en dispensasjon. Rådmannen har i lignende saker holdt fast
på dette prinsippet, og mener at planmyndigheten ikke bør fravike i denne saken. Et slikt tiltak
kan også medføre ytterligere endringer på eksisterende plan. Gjennom en reguleringsendring får
man en sikker og framtidsrettet planlegging som ivaretar direkte berørte parter (naboer) og andre
hensyn.
Ønsker utvalget likevel å gi en dispensasjon må merknadene fra Mattilsynet om kartlegging av
private vannforsyningssystemer og tilhørende infrastruktur, samt Statens vegvesens merknad om
at tiltaket krever søknad om utvidet bruk av eksisterende avkjørsel setter som vilkår. I tillegg må
saken sendes på høring til naboene slik at de får anledning til å uttale seg.
Ut i fra en samlet vurdering mener rådmannen tiltaket undergraver gjeldende plan og medfører
store konsekvenser for nærområdet. Rådmannen konkluderer med at dispensasjonssøknaden bør
avslås.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår dispensasjon for å bygge et tilbygg på 145m2 på eksisterende
garasje som skal brukes til næringsformål på eiendommen gbnr 130/56.
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Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at tiltaket er
av en slik karakter at dette bør realiseres gjennom en regulering.

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 07.11.2016
Rønning(SP) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes i påvente av befaring.
Alternativt forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak
Saken utsettes i påvente av befaring.

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 06.02.2017
Utvalget fremmet følgende alternativt forslag:
Midtre Gauldal kommune vedtar å gi dispensasjon for å bygge et tilbygg på 145m2 på
eksisterende garasje som skal brukes til lager og treforedling innen byggmestervirksomhet på
eiendommen gbnr 130/56.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at tiltaket ikke
er av en slik karakter at bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelser blir
vesentlig tilsidesatt.
Alternativt forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak
Midtre Gauldal kommune vedtar å gi dispensasjon for å bygge et tilbygg på 145m2 på
eksisterende garasje som skal brukes til lager og treforedling innen byggmestervirksomhet på
eiendommen gbnr 130/56.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at tiltaket
ikke er av en slik karakter at bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelser
blir vesentlig tilsidesatt.
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Saksbehandler: Even Greis Terjesønn Hansen

Klagebehandling - Klage på vedtak PS 9/17 - Klage fra berørte beboere med
eiendommer i Bakkhåggåin boligfelt - gbnr 130/56

Dokumenter i saken:
1 U Svar - Klage/bekymringsmelding Bakkhåggåin Velforening
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel endring av arealformål - gbnr 130/56
2 I
Klage fra berørte beboere med
Berørte beboere i Bakkhåggån
eiendommer i Bakkhåggåin boligfelt boligfelt
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
- endring av arealformål - gbnr 130/56
3 S Klagebehandling - Klage på vedtak PS 9/17 Klage fra berørte beboere med eiendommer i
Bakkhåggåin boligfelt - gbnr 130/56
(Klagen er uthevet i fet skrift)
Vedlegg
1
Følgemail - Ad saksnr. 2016/2691-6 - Utvalg for næring, plan og miljø - klage fra berørte
beboere med eiendommer i Bakkhåggåin boligfelt
2
Klage fra berørte beboere med eiendommer i Bakkhåggåin boligfelt - dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56
3
Svar - Klage/bekymringsmelding - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - endring av
arealformål - gbnr 130/56
4
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - endring av arealformål - gbnr
130/56 - Jardar Helland
5
Opplysninger gitt i -/ kvittering for nabovarsel
6
Situasjonskart
7
Tegninger
8
Oppsigelse av leieforhold i Soknes leir - Byggmester Jardar Helland
9
Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - endring av arealformål - gbnr
130/56
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10
11
12

Uttalelse til dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - gbnr 130/56
Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - endring av arealformål - Midtre
Gauldal 130/56
Særutskrift Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av
arealformål - gbnr 130/56

Ingress
Klage på vedtak PS 9/17 datert 06.02.2017 om å gi dispensasjon fra arealformålet LNF-sone 1.
Saksopplysninger
Bakgrunn
Berørte beboere i Bakkhåggåin boligfelt (heretter BBB) klager på dispensasjonsvedtak PS 9/17
behandlet i utvalget Næring, Plan og Miljø den 06.02.2017 om å gi Jardar Helland dispensasjon
fra arealformålet LNF-sone 1 i kommuneplanens arealdel for oppføring av et tilbygg på 145 m2
på eksisterende garasje som skal brukes til lager og treforedling innen byggmestervirksomhet på
eiendommen gårds- og bruksnummer 130/56.
BBB består av eierne av gbnr. 130/47, 130/48, 130/50, 130/51 og 130/52. Alle disse
eiendommene har felles privat adkomst med eiendom med gbnr. 130/53 og 130/56 til Fv. 651.
BBB påberoper seg rettslige klageinteresse da de har felles adkomst med eiendom gbnr. 130/56.
BBB omfattes av «…annen med rettslig klageinteresse i saken…» jfr. forvaltningsloven § 28.
Klagen er ikke fremsatt rettidig jfr. fvl. § 29. Likevel kan klagen tas under behandling dersom
«det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd» jfr. fvl. § 31 første ledd bokstav b. I
følge andre ledd i fvl. § 31 skal det ved vurderingen av om klagen bør tas opp til behandling
legges vekt på om endring av vedtaket kan medføre skade eller ulempe for andre. I dette tilfellet
vurderes det dithen at det foreligger særlige grunner til å få prøvd klagen med tanke på
samfunnshensyn. Dersom klagen hadde blitt avslått, ville avslaget ha vært et enkeltvedtak som
kunne ha blitt påklaget. Derfor vurderer Rådmannen det dithen at klagen bør behandles.
BBB har nevnt den endring som ønskes i vedtaket det klages over. Klagen oppfyller vilkårene
for å kunne tas til behandling jfr. forvaltningsloven kapittel VI.
Dispensasjonsvedtaket som påklages – PS 9/17 datert 06.02.2017 – lyder som så:
«Midtre Gauldal kommune vedtar å gi dispensasjon for å bygge et tilbygg på 145 m2 på
eksisterende garasje som skal brukes til lager og treforedling innen
byggmestervirksomhet på eiendommen gbnr 130/56.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at
tiltaket ikke er av en slik karakter at bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens
formålsbestemmelser blir vesentlig tilsidesatt.»
Klagens innhold
Klageren har i sitt brev gitt en begrunnelse for klagen og i tillegg anført at det er begått flere
saksbehandlingsfeil da naboene som inngår i BBB ikke har mottatt nabovarsling. I tillegg er
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BBB av den oppfatningen at det er blitt endret et arealformål som ikke kan gjøres gjennom
dispensasjon.
Klagen gjelder i sin helhet ønske om å få omgjort vedtaket om å gi Jardar Helland dispensasjon
for oppføring av tilbygg på 145 kvm på eksisterende garasje som skal brukes til lager og
treforedling innen byggmestervirksomhet på eiendommen gbnr 130/56, og at byggetillatelsen
trekkes tilbake.
Klageren viser til vurderingene hvor Rådmannen og Fylkesmannen fraråder å gi dispensasjon for
oppføring av garasjen på 145 m2, da blandingen av næringsformål og boligformål er uheldig.

Vurdering
Klageren anfører at det er begått saksbehandlingsfeil da BBB ikke har fått tilsendt nabovarsel når
Jardar Helland søkte om dispensasjon. Reglene for nabovarsling går frem av plan- og
bygningsloven § 21-3 med tilhørende bestemmelse i byggesaksforskriften (SAK10 § 5-2).
Eiendommene som grenser til Jardar Hellands eiendom er gbnr 130/3 eid av Ola Østhus, og
eiendom 130/4 eid av John Aasenhus. Disse har mottatt og undertegnet nabovarslet for både
byggesøknaden og dispensasjonssøknaden. Det er ikke noe krav etter pbl. § 21-3 og SAK10 § 52 at naboer utenfor eiendomsgrensene skal varsles, såfremt disse ikke er gjenboere.
BBB viser til Fylkesmannens uttalelse til dispensasjonssøknaden i forhold til «Fylkesmannen
påpeker at man ikke kan endre arealformål på eiendommen igjennom dispensasjon. Endringen av
arealformålet må skje gjennom endring i kommuneplanens arealdel». Det er korrekt at
kommunen ikke kan endre arealformål gjennom dispensasjon, men det er det heller ikke gjort.
Det er dispensert for endret bruk, og ikke fra selve formålet.
BBB viser til vurderinger gjort av Rådmannen og Fylkesmannen i forhold til å åpne opp for
næring i områder avsatt til boligformål og etterspør hvorfor utvalget har valgt å konkludere med
noe annet enn hva Rådmannen hadde innstilt på. Blanding av formål er vektlagt av både
Fylkesmannen og Rådmannen. Næring, Plan og Miljø har som politisk organ full anledning til å
fatte vedtak i strid med Rådmannens anbefaling, såfremt vedtaket og begrunnelsen for det er
innenfor lovens rammer.
BBB bemerker at utvalget har innvilget mer enn hva som er omsøkt, da det er gitt dispensasjon
for å bygge et «tilbygg på 145m2 på eksisterende garasje som skal brukes til lager og
treforedling innen byggmestervirksomhet på eiendommen gbnr 130/56». Denne presiseringen
av vedtaket er gjort for å sikre at all annen næringsvirksomhet enn lager og treforedling innen
byggmestervirksomhet ikke kan finne sted. Dette er således en innskrenking av Rådmannens
innstilling, og ikke en utvidelse.
Klageren sin argumentasjon gir ingen nye opplysninger som skal tilsi endret utfall for vedtaket
om å gi dispensasjon for å bygge et tilbygg på 145m2 på eksisterende garasje som skal brukes til
lager og treforedling innen byggmestervirksomhet på eiendommen gbnr 130/56.
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 27.08.2017 har ikke ført frem, og dispensasjonsvedtaket PS 9/17 av 06.02.2017
opprettholdes.
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Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår klagen slik den fremstår av berørte beboere med eiendommer i
Bakkhåggåin boligfelt (BBB). 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.
Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 18.09.2017
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Midtre Gauldal kommune avslår klagen slik den fremstår av berørte beboere med eiendommer i
Bakkhåggåin boligfelt (BBB). 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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