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Ingress
Dispensasjonsbehandling for midlertidig drift i Storneset grustak.

Saksopplysninger
Søknadens innhold
Midtre Gauldal kommune har mottatt dispensasjonssøknad fra Almås Maskin AS. Komplett
søknad ble mottatt 30.5.2017. Søknaden gjelder eiendommen gbnr 230/10 og 230/28 og
omhandler produksjon av strøsand, singel og veigrus i Stornestet grusuttak. Vedlagt søknaden
ligger kart over området der ønsket uttaksområde er avmerket. Kartet har ingen koordinater, men
viser målestokk. Videre er det vedlagt et nabovarsel for de berørte naboeiendommene.

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

Figur 1 Flyforto 2016: Stornesset grusttak.

Figur 2 Utsnitt fra kommuneplanens arealdel og området som er avsatt til masseuttak.

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

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

Rådmannen anbefaler at det gis midlertidig tillatelse på ett år fram til 01.07.2018. Tiltakshaver
vil ha rimelig med tid å få godkjent regulering for området.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune vedtar å gi midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for
fortsatt uttak av masser på inntil 1500m3 i Storneset grustak som vist i vedlagt situasjonskart
datert 16.05.2017.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at tiltaket er et
beskjedent uttak og ikke inkluderer sprenging.
Vedtaket gjelder fram til 01.07.2018.

