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Ingress
Sluttbehandling av reguleringsplanen for Moøya øst.
Saksopplysninger
Bakgrunn
Reguleringsplanen for Moøya øst har vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn i perioden
21.10.2016 – 05.12.2016.
Følgende innspill er kommet i løpet av høringsperioden:
Gauldal Nett AS i epost datert 24.10.2016
Opplyser om at det eksisterer en jordkabel innenfor området og vil bli holdt orientert om det
videre planarbeidet.
Opplysningsvesenets fond (OVF) i brev datert 02.11.2016
OVF gjør oppmerksom på at turstien i planforslaget trolig berører deres eiendom, og at spørsmål
vedrørende dette tiltaket og eventuell avtale kan rettes til forfatteren av merknaden.
Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK) i brev datert 21.11.2016

STFK minner om kommunens ansvar for å ivareta vannmiljø og vannkvalitet i og med at
planforslaget grenser inntil Gaula. Videre vises det til at kantskogen langs elva har en viktig
funksjon for å hindre avrenning av næringssalter og forurensing, samt at denne skogen er
leveområdet for planter og dyr.
Minner om den generelle aktsomhetsplikten etter kulturminnelovens § 8.
Midtre Gauldal næringsselskap KF i epost datert 23.11.2016
Midtre Gauldal næringsselskap KF viser til Støren Treindustri sin uttalelse.
Støren Treindustri anbefaler at industrisporet i Moøya ikke fjernes. Dette begrunnes med
fleksibilitet i fremtidig logistikk ved å ha muligheten til å benytte bane i stede for bil. Bedriften
kan ikke vise til konkrete behov eller løsninger per nå, men utelukker ikke bruk av bane på sikt.
Mer bruk av bane kan bli aktuelt i et logistikkmessig, økonomisk og miljømessig perspektiv.
Næringsforeningen i Trondheimsregionen avd Midtre Gauldal i brev datert 05.12.2016
Næringsforeningen anbefaler at industrisporet beholdes gitt at dette blir regelmessig brukt og at
dette ikke er til hinder for annen næringsvirksomhet i området. Dette begrunnes med å
opprettholde fleksibiliteten i godstransporten.
Foreningen tror Støren kan bli et sterkere logistikk-knutepunkt i forbindelse med
omlastningsterminalen som bygges i Engan.
Flere av foreningens medlemsbedrifter leverer varer i andre deler av Norge og opprettholdelse av
industrisporet vil bidra til at godstransporten kan skje per bane.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i brev datert 21.11.2016
Har ingen innvendinger til planforslaget.
Mattilsynet i brev datert 02.11.2016
Mattilsynet fremmer et planfaglig råd om at kommunens VA-norm ivaretar krav til
tilbakeslagssikring og vurdering av behov for dette.
Mattilsynet har ingen ytterligere merknader til planforslaget.
Statens vegvesen (SVV) i brev datert 22.11.2016
SVV gir ett planfaglig råd om at planbestemmelsenes pkt 3.8 bør henvise til gjeldende
retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012. I tillegg bør aktuelle
støygrenser konkretiseres og tallfestes i bestemmelsene.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (FMST) i brev datert 07.12.2016
Fagavdelingene reindrift, barn og unge og sosial og helse har ingen merknader til planforslaget.
Fagavdeling for landbruk og bygdeutvikling er opptatt av at det legges opp til en effektiv
arealutnyttelse i utbyggingsområder. Planforslaget har kun bestemmelse om maksimum
utnyttingsgrad og det anbefales m at det innarbeides krav til minimum utnyttelse av arealene.
Dette forholdet gjelder spesielt areal som planlegges for kontor/industri.
Fagavdeling for miljøvern er positiv til at det er tatt hensyn til jernbanens industrispor og øvrig
bebyggelse i forhold til støy, støv og trafikksikkerhet. Videre viser avdelingen til at planforslaget
er positiv for friluftslivet ved at støy og støv reduseres. Miljøvernavdelingen viser videre til en
rekke funksjoner som kantskogen langs Gaula ivaretar; røtter fra busker og trær reduserer faren

for erosjon ifm flom, reduserer effekten av flom, fanger avrenning av næringssalter, fanger
finstoff, kanaliserer isgangen i elva, skygger for sola, leveområdet og trekkvei for vilt,
leveområde for mye insekter, leveområde for mange lav, moser, karplanter og sopp på grunn av
høy luftfuktighet, stort artsmangfold i fuktig strøfall i skogbunnen og det utgjør et viktig
leveområdet for fugl.
Miljøavdelingen viser videre til at kantskogen utgjør et området på ca 78 daa i reguelringsplanen
for Moøya av 1989. I planforslaget for Moøya øst er dette arealet redusert med ca 2,5 daa, samt
at formålet tursti er regulert inn i kantskogen. Videre vises det til at eksisterende kantskog i
området er mindre enn området som er regulert til formålet i reguleringsplanen av 1989.
Miljøavdelingen fremmer følgende vilkår for egengodkjenning;
Med hjemmel i naturmangfoldloven og vannressursloven fremmer Fylkesmannen vilkår
for egengodkjenning at kantvegetasjonen må bevares og at arealet med formålet
vegetasjonsskjerm (o_GV) må tilsvare størrelsen på dagens vegetasjon langs elva.
Turstien anbefales plassert på utsiden/vestsiden av kantskogen for å bevare mest mulig av
kantskogen.
Til sist anbefaler miljøvernavdelingen at det innarbeides en hensynssone over Spjeldbekken som
går i rør gjennom planområdet. Hensynssonene skal hindre at bekken utilsiktet blir berørt av
arbeider i området.
Fagavdelingen for samfunnssikkerhet bemerker at brannstasjonen, som er en beredskapsbygning,
skal sikres mot 1000-års flom. Dette er hensyntatt i planforslaget, men Fylkesmannen viser til
manglende vurdering av atkomstveier i området som også må sikres mot 1000-års flom for å
kunne opprettholde beredskapsfunksjonen ved flom. Videre vises det til at renseanlegget skal
videreutvikles etter planforslaget og at et renseanlegg er å anse som en meget viktig
samfunnsfunksjon. Dette medfører at denne bygningen også plasseres i sikkerhetsklasse F3 jmf
byggteknisk forskrift. Unntak fra denne bestemmelsen kan gjøres om anlegget, i kraft av sin
funksjon, må ligge flomutsatt. Fylkesmannen ber om at det foretas en vurdering om
renseanlegget kan plasseres et annet sted som ikke er flomutsatt. Alternativt ber Fylkesmannen
om at det vurderes sikring med flomvern i tråd med sikkerhetsklasse F3.
Jernbaneverket (JBV) i brev datert 23.11.2016
JBV har fremmet to innsigelser og to planfaglige krav til planforslaget. Innsigelsene omhandler
det faktum at planforslaget forutsetter at jernbanesporet i Moøya fjernes og at byggegrensen
langs Rørosbanen er satt til 15 meter fra spormidte. Jernbaneverket krever at jernbanesporet
opprettholdes og begrunner dette med at sporet har regional verdi. Dette ved at sporet nyttes til
lasting og lagring av ballastpukk og annet nødvendig materiell, samt midlertidig oppholdsplass
for større togsett. Videre krever JBV at byggegrensen langs Rørosbanen skal være større enn 15
meter. Dette begrunnes med fremtidig behov for areal i forbindelse med elektrifisering og
infrastruktur på banen.
Rådmannen gjennomførte dialogmøte med hhv FMST og JBV 16.02.2017. Dette for å diskutere
blant annet eventuelle løsninger og muligheter for å imøtekomme JBV sine innsigelser. Dialogen
med JBV medførte ingen løsning på innsigelsen, men en konkretisering av innsigelsen
vedrørende byggegrense langs Rørosbanen. JBV innsigelse om mer enn 15 meters byggegrense
langs Rørosbanen er å forstå som 30 meters byggegrense langs Rørosbanen. 30 meters
byggegrense samsvarer med den generelle byggegrensen langs jernbane i Norge som er hjemlet i
jernbanelovens § 10.

Forutsatt at jernbanesporet i Moøya opprettholdes kreves det at det ikke etableres flere
planoverganger i området.
I og med at JBV krever at jernbanesporet i Moøya skal opprettholdes kreves det en supplerende
ROS-analyse for temaet jernbanesikkerhet.
Dialogen førte ikke frem og det foreligger fortsatt to vilkår for egengodkjenning fremmet
av JBV.
Vurdering
Som det fremgår av saksframlegget har saken versert en tid. Dette i hovedsak som følge av vilkår
om oppmåling av berørte eiendomsgrenser innenfor planområdet. I påvente av lukking av vilkår
har Rådmannen hatt dialog med plankonsulent for å se på løsninger for de innkomne
merknadene. Plankonsulent har i den forbindelse fremmet nytt planmaterialet som legges til
grunn for denne merknadsbehandlingen. Planmaterialet som legges til grunn er siste revidert
14.11.2017. Forslag til endringer av planbestemmelser, som er foreslått av plankonsulent,
fremgår med blå skrift. Rådmannens forslag til endringer fremgår ikke av vedlagte
planbestemmelser, men som vilkår i innstillingen.
Jordkabel
Gauldal Nett AS har i sin merknad bemerket at det ligger en jordkabel gjennom planområdet.
Som følge av merknaden er planmaterialet utbedret med en hensynssone Faresone –
høyspenningsanlegg. Til hensynssonene har plankonsulent/tiltakshaver foreslått følgende
bestemmelse;
Innenfor faresone H370_01finnes høyspentkabel i jord tilhørende Gauldal Nett AS.
Rådmannen vurderer at dette er en konstatering av fakta og ikke en føring for tiltak som berører
hensynssonen. Rådmannen vurderer videre at bestemmelsen må endres for å regulere tiltak i
grunnen som kan medføre skade på høyspentkabelen. Følgende bestemmelse forslås som
erstatning;
Innenfor faresone H370_01 finnes høyspentkabel i jord. Alle tiltak i grunnen, innenfor
sikringsområdet, skal skje i samråd med eier av kabelen.
Jernbanespor
Utvalg for Næring, plan og miljø fattet i forbindelse med planarbeidet en prinsippavklaring for å
avklare om sidesporet som er etablert i Moøya skal videreføres i fremtiden. En slik type
avklaring er ikke vanlig i en planprosess, men var vesentlig på bakgrunn av at videreføring av
jernbanesporet la vesentlige begrensinger for fremtidige arealdisponeringer i området. Den
18.04.2016 fattet NPM-utvalget følgende prosessuelle beslutning for videre arbeid med
reguleringsplanen Moøya øst;
Utvalg for Næring, plan og miljø krever at planforslaget Moøya Øst (planID:
16482016003) endres ved at jernbaneformålet fjernes før forslaget vurderes for høring
og offentlig ettersyn.
I forbindelse med prinsippavklaringen ble kjent at NSB trolig har en bruksrett knyttet til
sidesporet. Og at bruksretten opphører når sporet fjernes. Regulering som medfører at
bruksrettshaver mister rettigheter kan medføre at kommunen blir økonomisk ansvarlig.

Rådmannen legger utvalgets prinsippavklaring og kommunedelplan Støren til grunn for sin
vurdering av planforslaget. I kommunedelplanen er hele arealet avsatt til Andre typer nærmere
angitt bebyggelse og anlegg - kommunaltekniske anlegg eller næringsbebyggelse. Rådmannen er
ikke kjent med at Bane Nor i forbindelse med etableringen av kommunedelplan Støren fremmet
behov for jernbaneformål innenfor planområdet til Moøya øst. I forbindelse med at planen har
vært lagt ut til offentlig ettersyn har Bane Nor fremmet innsigelse til planen på bakgrunn av at
jernbanesporet reguleres vekk. Innsigelsen begrunnes med at sidesporet «…brukes til lasting og
lagring av ballastpukk og annet nødvendig materiell, samt midlertidig oppholdsplass for større
togsett. Sporet har en viktig funksjon for drift og vedlikehold av Røros- og Dovrebanen…»
Rådmannen vurderer at sidesporet i sin tid ble etablert for å frakte varer til og fra
næringsaktivitet i Moøya. Tidligere og gjeldende arealplan for området har aldri åpnet for
midlertidig deponering/lagring av balastpukk. Denne deponeringen/lagringen avstedkommer
støv og trafikales utfordringer i Moøya. Disse utfordringene har økt med etablering av
detaljhandel på tilstøtende områder og trafikk som følge av dette. Rådmannen vurderer at
deponeringen/lagringen av balastpukk i området er i strid med tidligere og gjeldende arealplan.
Dette ved at området i tidligere arealplaner er regulert til næring og i gjeldende arealplan til
kommunaltekniske anlegg. Deponering/lagring av ikke stedegen masser er dermed en bruk av
arealene som er etablert med tiden, og som vurderes å være ulovlig iht plan- og
bygningslovgivningen. Videre vurderer Rådmannen at Bane Nor forsøker å gjennomføre en
omkamp på forhold som er avklart i overordnet plan (kommunedelplan Støren). I tillegg til at
Bane Nor krever at sidesporet opprettholdes kreves det at det ikke etableres flere
planoverganger. Dette gir ytterligere begrensninger for utnyttelsen av planområdet.
Støren Treindustri AS, Midtre Gauldal næringsselskap KF og Næringsforeningen i
Trondheimsregionen avd Midtre Gauldal har i forbindelse med høringen ytret ønske om å
opprettholde sidesporet. Rådmannen kan ikke se at det i dag foreligger konkrete behov for bruk
av sidesporet i næringssammenheng. Nylig er det etablert en beredskapsterminal for gods i
Engan. Videre disponerer Bane Nor store området ved Støren stasjon som kan utnyttes bedre for
å understøtte Bane Nors egen virksomhet, og for å legge til rette for at gods transporteres i større
utrekning på bane. Rådmannen vurderer at Bane Nors behov og næringslivets behov for
omlasting til bane bør ses i sammenheng med Bane Nors egne planer vedrørende fjerning av
planoverganger og bygging av nye veger i området.
I kommunedelplan Støren ble det lagt overordnede føringer for arealutnyttelsen på Støren.
Rådmannen vurderer at Bane Nors innsigelse vedrørende opprettholdelse av sidesporet i Moøya
er i strid med gjeldende arealplan og at forholdet er grunnlag for å kreve mekling. Innsigelsen er
tidligere forsøkt løst ved dialogmøte på administrativt nivå uten at dette har ført frem.
Det foreligger fortsatt vilkår for egengodkjenning.
Kantsskog og turveg
Som beskrevet over har Fylkesmannen fremmet innsigelse for å bevare kantvegetasjonen langs
Gaula. Planforslaget utgjør en reduksjon av kantvegetasjon i forhold til tidligere reguleringsplan,
men en utvidelse av kantskogen i forhold til gjeldende arealplan for området (kommunedelplan
Støren). Rådmannen gjorde rede for dette i dialogmøte med Fylkesmannen, og bekreftelse på at
innsigelsen frafalles fremgår av brev datert 07.03.2018. Forutsetningen for at innsigelsen
frafalles er at størrelsen på kantskogen følger plankart av 30.09.2016 (figur 1) og at turvegen
reguleres lengst vest i formålet vegetasjonsskjerm.

Figur 1: Utdrag fra plankart av 30.09.2016. Kartet ligger til grunn for Fylkesmannens frafallelse av
innsigelse.

Figur 2: Utdrag fra grønnplan for Støren. Grønnplanen legger opp til en turløype langs Gaula i Moøya

I det reviderte planmaterialet har plankonsulenten/tiltakshaver tatt bort turvegen langs Gaula fra
nordsiden av øvingsområdet til brannstasjonen og frem til jernbanebrua på Rørosbanen.
Rådmannen vurderer at dette er i strid med Grønnplanen for Støren, vedtatt 2015, og at turvegen
må reguleres inn. Videre vurderer Rådmannen at det må knyttes rekkefølgebestemmelse til
etableringen av turvegen slik at denne blir bygd.
Opplysningsvesenets fond (OVF) har fremmet merknad til planen som berørt grunneier av
turvegen i søndre del av planområdet. Det gjøres oppmerksom på at tiltak på Deres eiendom må
gjøres etter avtale. Rådmannen vurderer at etablering av tursti på privat grunn kan medføre
økonomiske konsekvenser for kommunen. Arealet som berører privat grunn er lite og
konsekvensene vurderes som små.
Beredskapsfunksjoner
Fylkesmannens fagavdeling for samfunnssikkerhet bemerker at planforslaget legger til rette for
etablering av beredskapsfunksjoner under nivået for 1000-års flom. Dette gjelder brannstasjon og
renseanlegg. Som følge av merknaden har plankonsulent utbedret planbeskrivelsens kap 6.15 og

bestemmelse om laveste byggehøyde for avløpsanlegg. Plankonsulenten forslår at mindre tilbygg
til eksisterende renseanlegg kan tillates med samme gulvnivå som i dag. Rådmannen vurderer at
begrepet «mindre tilbygg» er lite konkret, men vurderer at begrepsbruken er nyttet til tiltak som
kan oppføres uten ansvarsretter etter dagens plan- og bygningslov. Det vurderes videre at denne
forståelsen av bestemmelsen innarbeides.
Rådmannen vurderer at merknaden vedrørende beredskapsfunksjoner er tilstrekkelig utbedret og
vurdert i planbeskrivelsens kap 6.15.
Spjeldbekken
Fylkesmannens miljøvernavdeling viser til at Spjeldbekken ligger i rør gjennom planområdet, og
at bekken må sikres med hensynssone i plankartet med bestemmelser. Plankonsulenten har
innarbeidet et bestemmelsesområde #1 for arealet som berøres av bekken. Videre foreslår
plankonsulenten følgende bestemmelse til bestemmelsesområdet;
Anleggsarbeid ifm. Sanering av jernbanelinje og oppføring av bygninger innenfor
bestemmelsesområde #1 skal utføres skånsomt for ikke å skade Spjeldbekken som ligger i
rør i grunnen innenfor området.
Rådmannen vurderer at bestemmelsen bør være strengere for å unngå at bekken blir overbygget.
Samt at det er en overordnet føring at bekker som er lagt i rør skal vurderes åpnet. Rådmannen
vurderer at planforslaget forslag til bestemmelse endres til følgende ordlyd;
Anleggsarbeid ifm. sanering av jernbanelinje innenfor bestemmelsesområde #1 skal
utføres skånsomt for ikke å skade Spjeldbekken som ligger i rør i grunnen innenfor
området.
Det tillates ikke oppført nye bygninger innenfor bestemmelsesområdet. Ved tiltak som
berører bestemmelsesområdet skal det vurderes åpning av Spjeldbekken.
Byggegrense langs Rørosbanen
I planforslaget er det foreslått en byggegrense på 15 meter langs Rørosbanen fra banemidt. Bane
Nor har fremmet innsigelse til denne byggegrensen og krever at denne utvides. I dialogmøte med
Bane Nor ble det ikke oppnådd løsning, men det ble konkretisert at Bane Nor krevde
byggegrense på 30 meter fra banemidt. Dette samsvarer med byggegrensen som fremgår av
jernbaneloven. Innsigelsen begrunnes med jernbanetekniske sikkerhets- og miljøhensyn.
Rådmannen vurderer at en byggegrense på 30 meter langs Rørosbanen vil legge beslag på
betydelige arealer innenfor planområdet. Innenfor næringsformålet a_BKB vil en byggegrense
på 30 meter langs Rørosbanen, opprettholdelse av sidespor og byggegrense langs kommunal veg
medføre at formålet blir ubrukelig. Rådmannen registrerer at Bane Nor har tillat tiltak betydelig
nærmere enn 30 meter tidligere, og kan ikke se at trafikken på banen eller andre forhold er endret
etter oppføring av disse. Rådmannen vurderer at forholdet er grunnlag for å anmode om mekling.
Det foreligger fortsatt vilkår for egengodkjenning.
ROS
Bane Nor SF bemerker at ROS analysen ikke omfatter forhold vedrørende sidesporet med
bakgrunn i at dette kreves opprettholdt. Da Rådmannen har lagt til grunn at sidesporet skal
fjernes vurderes dette forholdet som ikke relevant. Skulle meklingen og endelig vedtak medfører
opprettholdelse av sidesporet endrer dette forutsetningen for hele planen. Merknaden må dermed
vurderes på nytt når det foreligger avklaringer vedrørende fremtiden til sidesporet.

Støy
Statens vegvesen viser til at bestemmelse som regulerer støynivå innenfor planområdet viser til
gammel veileder. Gjeldende veileder har betegnelsen T-1442/2016. Rådmannen vurderer at
bestemmelsen endres i tråd med merknaden.
Rådmannens innstilling
Utvalg for Næring, plan og miljø godkjenner reguleringsplanen Moøya øst (planID:
16482016003) med de endringer som fremgår av saksframlegget. Saken sendes kommunestyret
med følgende innstilling:
Midtre Gauldal kommune vedtar planID 16482016003 reguleringsplan Moøya øst med hjemmel
i plan- og bygningslovens § 12-12. Som følge av innsigelser kan ikke planen egengodkjennes og
det anmodes om mekling.
Det settes følgende vilkår:
 Bestemmelsen for sikringssone – høyspenningsanlegg endres til; Innenfor faresone
H370_01 finnes høyspentkable i jord. Alle tiltak i grunnen, innenfor sikringsområdet,
skal skje i samråd med eier av kabelen.
 Kantskogens størrelse og plassering reguleres iht plankart av 30.09.2016.
 Formålet turveg reguleres lengst vest i formålet vegetasjonsskjerm og videreføres frem til
formålsgrensen ved Rørosbanen i tråd med grønnplan for Støren
 Bestemmelse om at tilbygg til eksisterende renseanlegg kan oppføres med samme
gulvnivå begrenses til tilbygg opptil 50 m²
 Bestemmelse for bestemmelsesområdet over Spjeldbekken endres for å hindre
overbygging av bekken. Samt at det skal vurderes om bekken skal åpnes.
 Bestemmelse vedrørende støynivåer endres til; Støy fra området skal ikke overstige krav i
Miljøverndepartementets retningslinjer T-1442/2016

