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Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
Som en oppfølging av det etter hvert godt kjente Sentrumsprosjektet, ble kommunedelplan Støren
(sak 42/14) vedtatt i sin helhet rett før sommeren 2014. Grønnplan Støren er imidlertid hjemlet
her. Rådmannen tar det for gitt at dette arbeidet er godt kjent for politikerne.
I NPM – utvalgets møte den 17.11.2014, sak 142/14, ble det vedtatt å legge Grønnplan Støren 2015
ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen ble ordinært satt til 07.01.15. De som bad om lengre
høringsfrist fikk utsettelse til 23. januar.
I høringsperioden ble det orientert om grønnplanen i utvalg for Helse og omsorg, Eldres råd, Råd
for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NIT).
Planmateriale har vært tilgjengelig på kommunens hjemmeside samt at det er orientert i MG – Nytt.
Det er kommet til sammen 11 skriftlige merknader fra regionale myndigheter, grunneiere samt lagog foreninger. Vedlegg høringsmerknader gir en oversikt over alle innkomne høringsmerknader
samt Rådmannens vurdering og anbefaling. Det vises til vedlegget for nærmere informasjon rundt
den enkelte høringsmerknad.
Grønnplan Støren er som sagt hjemlet i bestemmelsene til kommunedelplan Støren, og har status
som temaplan. Den er ikke juridisk bindende og regionale myndigheter har ikke innsigelsesadgang.
De kan likevel komme med klare anbefalinger og råd, men Kommunestyret kan på tross av dette
vedta Grønnplan Støren i sin helhet.
NPM – utvalget har vært styringsgruppe for arbeidet. NPM – utvalget gir nå en tilrådning til endelig
vedtak i kommunestyret.
Planforslaget består av følgende dokumenter:
- Kart
- Planbeskrivelse (veileder) med vedlegg

Vurdering
Merknader
Det vises til vedlegg høringsmerknader for nærmere vurdering og kommentarer til innkomne
innspill. Det kan likevel nevnes at flere har vært opptatt av følgende tema:
Nesset – møteplass ved utløpet av Sokna
I og med at det er hjemlet i kommunedelplan Støren at Nesset generelt ikke skal utvikles til
sentrumsformål før Prestteigen – Korsen er utbygd, anbefaler Rådmannen at sti og fremtidig
møteplass tas ut av kartet i denne omgang.
Turstier
Det er mange muligheter for turløyper med utgangspunkt i Støren sentrum. Rådmannen anbefaler
at det legges til rette for alternative ruter med ulik standard, lengde og med ulik grad av
tilrettelegging.
Gaula
På grunn av barrierer som jernbane, vei og terrengformasjoner er det generelt liten tilgang til elvene
i Støren. Rådmannen mener at noe av hensikten med Grønnplanen er å tilrettelegge for økt tilgang
til Gaula. Rådmannen anbefaler derfor å holde fast på foreslåtte stier langs Gaula nord i Støren.
Medvirkning – oppfølging av plan
Rådmannen har opplevd engasjement og begeistring over at det nå er laget en Grønnplan Støren.
Inntrykket er at dette er en etterlengtet plan og at det er mange som ønsker å bidra for å få et
penere og mer helhetlig Støren sentrum.
Den viktigste diskusjonen i planleggingsfasen har imidlertid vært hvordan dette skal organiseres for
videre oppfølging. I og med at dette ikke er en juridisk bindende plan, vil suksesskriteriet være et
felles ønske fra flere aktører om å få til et attraktivt og helhetlig sentrum.
Del 4 og 5 Grønnplanen omhandler den operative fasen, og er derfor den viktigste delen av planen.
For å lykkes med planen mener Rådmannen derfor at det er viktig å definere hvem som har
ansvaret for etablering og vedlikehold på de ulike områdene. Det er utfordrende å være presis på
dette, da det kan organiseres på flere måter.
Når kommunestyret har vedtatt en plan opplever Rådmannen ofte en forventning om at samme
aktør skal gjennomføre planen, samt være «drivere» i prosessene frem mot gjennomføring.
Kommunen er planmyndighet og tilrettelegger, men derfra til at kommunen gjennomfører er det
ikke automatisk en sammenheng. Kommunen er for tiden i en svært vanskelig økonomisk situasjon,
og må derfor i all hovedsak prioritere lovpålagte oppgaver. Det betyr likevel at kommunen ved evt.
utbygging, innkjøp av møbler osv. må utvikle sine områder i tråd med planen og på lik linje med
aktørene resten av Støren sentrum. Ansvarlig på vegne av kommunen vil være Eiendom- og
kommunalteknikk som har ansvaret for drift.
Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NIT) har i sin høringsuttalelse signalisert at dette er en
viktig plan for næringslivet i Støren, og signalisert at de ønsker å ta en aktiv rolle i prosessen. NIT
foreslår et samarbeidsforum med sentrale aktører som Midtre Gauldal Asvo, frivilligsentralen,
aktører fra skole, representant fra Midtre Gauldal kommune osv. Rådmannen imøteser et slikt
initiativ og foreslår at NIT tar den koordinerende rollen i en startfase. Videre anbefaler Rådmannen
at Eiendom – og kommunalteknikk, som kommunens ansvarlige enhet på drift og gjennomføring,
deltar i et slikt samarbeidsforum.

Konklusjon
Rådmannen anbefaler at Eiendom- og kommunalteknikk er kommunens representant i et fremtidig
samarbeidsforum for gjennomføring av Grønnplan Støren.
Rådmannen anbefaler videre at Midtre Gauldal kommune godkjenner planen slik den foreligger, og
oversender den til kommunestyret for sluttbehandling.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune vedtar Grønnplan Støren (kartdato: 06.11.2014) med følgende endringer:
Kart:





Sti og fremtidig møteplass (J) ved utløpet av Sokna tas ut
Sammenkobling av turløype 6 og 9 ved Liøya gård og Liøya barnehage
Fortsettelse av turløype 5 ut av planområde og inn på turløype 7 – NY TURLØYPE 10

Skriftlig del:

Nytt punkt ang. allergi/universell utforming (s.6)

Ny beskrivelse av sammenkobling turløype 5 og 7 – NY TURLØYPE 10

Endring av tekst under strategi møbler og bilder (s. 10, 11 og 12)

Endring av del 5 (s.22)

Vedtaket fattes i medhold av Kommunedelplan Støren datert 23.06.2014.

