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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.

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.

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.

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.

