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Ingress
Dispensasjonsbehandling for å etablere skredsikringstiltak på eiendommen gbnr 4011/29.

Saksopplysninger
Bakgrunn
Bane NOR søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å etablere skredsikringstiltak
på eiendommen gbnr 4011/29. Søknaden ble mottatt 25.04.2017.
Beliggenhet
Det omsøkte området ligger ved Håggåbrua, nord for Støren 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 skriver at: ‘’ NGI har på oppdrag av Bane Nor prosjektert skredsikringstiltak i
området. Dette med bekgrunn i at sikkerheten mot utglidning i skråningen er meget lav og faren
for overflateutglidning er stor. Grunnvannsnivået og gradient mot skråning en påvirker
stabiliteten vesentlig, og dette har resultert i flere skredhendelser i dette området, og med det
siste største skredet i 2013.
Det er tidligere (1990 – tallet) gjennomført sikringstiltak i deler av skråningen ned mot
jernbanen. Disse tiltakene har fungert bra, og det er ikke utløst skred i de områdene som er
sikret. Det er derfor prosjektert tilsvarende tiltak nord for de eksisterende, i form av etablering
av lukket drenering og steinplastring i de aktive raviner.
Plantegning 1 viser felt 4-1 og 4-2. Øvre del av feltet 4-1 og en del av felt 4-2 ligger innenfor
Kvasshyllan naturreservat.
Den mest gunstige adkomsten til anleggsområdet er fra jorde/gård vest for området. Adkomsten
avklares med grunneier i god tid før oppstart av prosjektet. Adkomsten kan også være aktuell fra
nord for området og den private veien/ ved overgang (hovedsikkerhetsvakt skal benyttes i
prosjektet). Rigg kan plasseres i enden av jordet i vest eller på Støren stasjon. Det forventes en
liten rigg, trolig kun en brakke, samt mulighet til å sette fra seg maskin. Både anleggsvei,
riggområde og eventuelle midlertidig deponi avklares med geoteknikk før oppstart.
(…) Prosjektet er plassert i prosjektklasse PKK2 og utførelsesklasse UKK2, hvilket medfører
krav om utvidet kontroll av prosjektet og utførelse. Etter bestemmelser i Eurokode er det
byggherren (Bane NOR) som ivaretar gjennomføringen av den utvidede kontrollen, både for
prosjektet og utførelsen. Dette kan også gjennomføres av eksternt firma.(…).
Det er ved grunnundersøkelser i foten av skråningen sør og nord for Haga bru påvist leire, men
ikke kvikkleire. Det er påvist kvikkleire ute i Gaula ved Haga bru. Det kan derfor ikke helt
avskrives at lommer med kvikkleire kan strekke seg inn under skråningen, og det er derfor
utarbeidet en geoteknisk kontrollplan som skal følges under anleggsarbeidet’’.
I telefonsamtale med Bane NOR opplyses det om at brakken og riggområde ikke skal plasseres i
omsøkt området som skrevet i søknaden. Ønsket adkomst skal legges fra vest som vist i vedlagt
situasjonskart. Dette området ligger også i LNF – sone 1 og innenfor vernesonen til Gaula, og
omfattes derfor også i denne dispensasjonssøknaden.

Søknaden er vedlagt i sin helhet.

Figur 2 Situasjonskart over tiltakene. Blå område er eksisterende sikringer, mens rødstripet område er de nye ønskede tiltakene.

Planavklaring
Det omsøkte tiltaket ligger innenfor kommunedelplan Støren vedtatt 30.04.2010, med følgende
bestemmelser:

I tillegg ligger tiltaket innenfor naturvernområde.
Tiltakshaver har vært i kontakt med Fylkesmannen i Sør – Trøndelag angående dispensasjon for
sikringstiltakene i Kvasshyllan naturreservat. Det ble gitt dispensasjon på følgende vilkår:
1. Dispensasjonen gjelder for tiltak beskrevet i brev at 25.april 2017 fra Bane NOR SF, men det
må ses på om omfanget kan reduseres uten at det går ut over den funksjonen som
sikringsarbeidet skal ha.
2. Det må felles minst mulig skog ved arbeidene.
3. Motorferdsel må skje mest mulig skånsomt og kjøreskader må utbedres.
4. Dispensasjonen gjelder for 2017.
Vedtaket er vedlagt i sin helhet.
Søkers begrunnelse for tiltaket
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har
oppgitt følgende begrunnelse:

‘’ Hensikten med lukket drenering og steinplastring i de aktive ravinene er å kontrollere
grunnvannsnivå og overflateavrenning i ravinen, og dermed hindre skredutløsning i utvalgte
raviner, og unngå at skredmasser samles opp i bunn av skråning og rammer jernbanen. I tillegg
forsterkes skråningen ved masseutskifting og drenering.
Formålet med at deler av feltet ligger innenfor Kvasshyllan naturreservat er å bevare et
skogområdet med stor variasjon i skogtyper og økosystem. Det vil bli nødvendig med noe
vegetasjonsfjerning for å gjennomføre tiltaket, men vegetasjonsfjerning skal reduseres til et
minimum, både for å bevare naturreservatet og fordi røtter også har en bindende evne på
jordsmonnet. «Forskrift om vern om Kvasskyllan naturreservat, Midtre Gauldal og Melhus
kommune, Sør – Trøndelag» § 7. Spesielle dispensasjonsbestemmelser punkt 7 sier følgende;
Nødvendig sikringsarbeider mot skred og flom ned mot Gaula. Bane NOR håper denne
dispensasjonsbestemmelsen gir åpning for at tiltaket kan gjennomføres i sin helhet slik det nå er
prosjektert. Dette vil gi det mest optimale sikringstiltaket for jernbaneinfrastrukturen’’.
Høring/nabovarsel
Søknad om dispensasjon ble sendt på høring med frist 09.06.2017. Følgende har svart innen
tidsfristen:
Lokal landbruksmyndighet
Søknaden er basert på fare for ras i området ved Kvasshyllan. Tiltaket har stor
samfunnsinteresse. Landbruk har ingen merknader til foreslåtte sikringstiltak.
Motorferdsel innenfor Kvasshyllan naturreservat er avklart av fylkesmannen i Sør – Trøndelag.
Dersom det er nødvendig med motorferdsel i utmark på barmark utenfor naturreservatet avklares
dette etter søknad, av kommunen. Dersom det blir klarert at det kan legges adkomstveg inn i
området, er det ikke nødvendig med tillatelse etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer
i utmark og på islagte vassdrag.
Lokal skogbruksmyndighet
Skogbruk og vilt ingen merknad.
Deler av sikringspunktene ligger helt eller delvis innenfor Kvasshyllan naturreservat. Inngrepene
bør derfor gjøres så skånsomt som mulig.
Fylkesmannen i Sør - Trøndelag
Fylkesmannen forutsetter at det ikke deponeres masser mellom jernbanesporet og Gaula, og har
utover dette ingen merknader til tiltaket.
Tiltaket fordrer en dispensasjon fra Fylkesmannen for arbeidene innenfor Kvasshyllan
naturreservat ned hjemmel i forskrift om vern av Kvasshyllan naturreservat. Fylkesmannen har i
eget brev vurdert dispensasjon for de omsøkte tiltakene innenfor naturreservatet i henhold til
verneforskriften.
For å sikre at skredfare er tilstrekkelig ivaretatt, viser Fylkesmannen til Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE), sektormyndighet på skred og flom. Vi forutsetter at kommunen rådfører
seg med NVE i denne saken og at deres retningslinjer og anbefalinger blir hensynstatt.
Minner også om behandling etter verneforskriften.

Fylkesmannen minner om at alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes etter
prinsippene i naturmangfoldloven §§8-12 (jf nml § 7). Før det fattes vedtak i saken må det
skriftlig redegjøres for hvordan prinsippene §§8-12 er vurdert.
Sør – Trøndelag fylkeskommune
Vurderer tiltakene til å være av stor samfunnsnytte og har ikke merknader.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
De geotekniske forholdene synes å være ivaretatt på god måte av NGI i denne saken, basert på
den vedlagte kontrollplanen for geoteknikk. Selve hovedrapporten ligger ikke ved saken, men er
av mindre interesse så lenge geoteknikken blir ivaretatt som beskrevet i kontrollplanen. Vi har
derved ingen innvendinger eller ytterligere kommentarer til saken.
Mattilsynet
Mattilsynet har i sin oversikt over vannforsyningssystemer ikke registrert at det finnes privat
vannforsyningssystem eller enkeltvannforsyning i området.
Det omsøkte tiltaket berører ikke tilsigsområdet/kilde til registrerte vannforsyningssystemer.
Konklusjon: Det bør undersøkes om det eksisterer privat ikke-registrert vannforsyning i området
som kan påvirkes negativt som en følge av at dispensasjonen gis.
Mattilsynet har utover det ingen merknad til høringsbrevet.
Sametinget (i brev datert 12.06.17 - etter tidsfristen)
Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og annet kan vi ikke se at det er fare for at det
omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda, samiske kulturminner. Sametinget har
derfor ingen spesielle merknader til dispensasjonssøknaden.
Skulle det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre spor som tyder på
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og fylkeskommunen
omgående, jf. lov 9.juni 1978 nr.50 om kulturminner (kml.) §8 annet ledd.
Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge kml. §4
annet ledd. Det er ikke tillat å skade eller skjemme freda kulturminne, eller sikringssonen på 5
meter rundt kulturminne, jf. kml. §§3 og 6.
Forutsetninger som må oppfylles for å kunne gi dispensasjon
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom hensynet til
bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelser, ikke vesentlig blir
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
Bane NOR skriver i sin søknad at det har gått flere skred i det omsøkte området, og med
bakgrunn i dette ønsker å utføre skredsikringstiltak. Området ligger i LNF – sone 1 og
vernesonen til Gaula, noe som utløser krav om dispensasjon.

Rådmannen mener det er viktig å gjennomføre tiltak som er med på å forhindre at skred og andre
naturhendelser kan oppstå. Med endring i klima og økende nedbør er det viktig at slike tiltak
gjennomføres for å unngå katastrofale hendelser i nå og i framtiden. Det er videre gjennomført
tilsvarende tiltak nord i skråningen på 1990 – tallet.
Deler av tiltakene ligger innenfor Kvasshyllan naturreservat. Rådmannen er i utgangspunktet
negativ til tiltak innenfor naturreservater. I dette tilfelle blir dette gjennomført for å bevare et
skogområde med stor variasjon i skogtyper og økosystem. Rådmannen mener derfor dette kan
tillates så lenge inngrepene gjøres på en mest skånsom måte som mulig.
I søknaden er det skrevet at det skal plasseres en rigg eller brakke i planområdet. I samtale med
Bane NOR er dette ikke lenger aktuelt, og vil derfor ikke bli vurdert i denne saken.
Videre er det beskrevet flere mulige løsninger når det kommer til adkomst. Rådmannen har vært
i dialog med Bane NOR der det kom fram at adkomsten skal legges fra vest og inn i området
som vist på vedlagt situasjonskart. Også dette området ligger innenfor LNF – sone 1 og
vernesonen til Gaula. Det framkommer ikke ytterligere beskrivelse av adkomsten, men
Rådmannen ser at strekningen skal ligge der det allerede er etablert en veg. Det opplyses om at
denne adkomsten skal avklares med grunneier i god tid før oppstart av prosjektet. Rådmannen
har derfor ingen kommentarer på dette.
Bane NOR opplyser om at det er påvist leire i område. Det er derfor laget en geoteknisk
kontrollplan fra NGI. Rådmannen vurderer dette som et svært positivt tiltak som gir en god
oversikt over forholdene i området. NVE mener at de geotekniske forholdene blir ivaretatt på
god måte i denne rapporten. Videre forutsetter Fylkesmannen at det ikke skal deponeres masser
mellom jernbanesporet og Gaula. Rådmannen er enig i dette og at dette bør settes som et vilkår
ved en eventuell dispensasjon.
Tilslutt har Bane NOR selv vært i kontakt med Fylkesmannen i Sør – Trøndelag som har gitt
tillatelse til tiltaket med hjemmel i §7 punkt 7 i forskrift om vern av Kvasshyllan naturreservat,
med følgende vilkår:
1.
«Dispensasjonen gjelder for tiltak beskrevet i brev at 25.april 2017 fra Bane NOR SF,
men det må ses på om omfanget kan reduseres uten at det går ut over den funksjonen som
sikringsarbeidet skal ha.
2.
Det må felles minst mulig skog ved arbeidene.
3.
Motorferdsel må skje mest mulig skånsomt og kjøreskader må utbedres.
4.
Dispensasjonen gjelder for 2017.»
Rådmannen forutsetter at disse vilkårene blir overholdt.
Ut i fra en samlet vurdering mener Rådmannen at tiltaket er av stor samfunnsinteresse og har
flere fordeler enn ulemper. Rådmannen anbefaler at det gis dispensasjon.
Vurdering av prinsippene etter naturmangfoldloven §8-12:
§8 – Kunnskapen anses som god nok i denne saken.
§9 – Føre – var – prinsippet vurderes som god nok i denne saken.
§10 – Økosystemets tilnærming og samlet belastning vurderes til å ikke bli større.
§11 – Kostnadene og miljøforringelsene skal bæres av tiltakshaver.
§12 – Tiltakshaver er ansvarlig for at miljøforsvarlige teknikker nyttes.
Rådmannens innstilling

Midtre Gauldal kommune vedtar å gi dispensasjon for sikringstiltak og adkomstveg som vist i de
vedlagte situasjonskartene datert 03.02.2017 på eiendommen gbnr 4011/29.
Som vilkår settes:
 Det skal ikke deponeres masser mellom jernbanesporet og Gaula.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at tiltaket
ivaretar samfunnssikkerheten.

