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Oversendelse av klage på avslag på søknad om bruk av avkjørsel fra E6
(tidligere fv. 630) til gnr. 1 bnr. 1 i Midtre Gauldal kommune
Vi viser til oversendt klage på avslag på søknad om bruk av avkjørsel fra E6 (tidligere fv. 630)
til gnr. 1 bnr. 1 i Midtre Gauldal kommune, datert 5.6.2017.
Vi gjør oppmerksom på at deler av fv. 630 har endret vegklassifisering fra fylkesveg til
riksveg E6 i løpet av saksgangen. Dette skyldes en registreringsfeil og er kommentert senere
i saksframstillingen.
Bakgrunn for saken
Grunneier Nils Magne Ganmo søkte våren 2016 om dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel for fradeling av to boligtomter på gnr. 1 bnr. 1 i Midtre Gauldal kommune.
Boligtomtene ligger i kommuneplanens arealdel innenfor LNF sone 1 med forbud mot spredt
bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse.
Vegvesenet mottok 13.3.2016 høring av søknad om dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel for fradeling av to boligtomter på gnr. 1 bnr. 1 i Midtre Gauldal kommune. I
høringssvaret fra Vegvesenet datert 13.4.2016 fraråder vi fradelingene ut fra hensynet til
trafikksikkerhet og rikspolitiske retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging. Vi gjorde oppmerksom på at eventuell etablering av boliger vil kreve
godkjent avkjørselstillatelse. Vegvesenet ønsket ikke å uttale seg om avkjørselssaken på
dette tidspunktet, da det i reguleringsplanarbeidet for ny E6 ikke var avklart om Håggåkrysset mellom E6 og fv. 630 skulle bestå eller ikke.
9.5.2016 ble dispensasjonssaken behandlet i utvalg for næring, plan og miljø i Midtre
Gauldal kommune. Kommunen innvilget dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for
fradeling av 2 boligtomter på ca. 1000 – 1500m2 på eiendom gnr.1 bnr.1.
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Figur 1: Blått kryss viser omtrentlig plassering av boligtomter og rød sirkel viser
avkjørselen det søkes om utvidet bruk fra.

Vegvesenet sendte brev datert 30.5.2016 til Midtre Gauldal kommune vedrørende
dispensasjonen fra kommuneplanens arealdel. I brevet gjorde vi oppmerksom på at en
eventuell boligetablering på gnr. 1 bnr. 1 er avhengig av tillatelse til utvidet bruk av
avkjørsel fra fylkesveg. Vegvesenet orienterte om at vi ikke ønsket å behandle en eventuell
søknad om utvidet bruk av avkjørsel fra fv. 630 før kryssløsningene i reguleringsplan for
Prestteigen - Gyllan i Midtre Gauldal kommune og Melhus kommune er avklart og vedtatt.
8.11.2016 mottok Vegvesenet en anmodning om behandling av søknad om avkjørsel fra fv.
630 til bolig på gnr. 1 bnr. 1 i Midtre Gauldal kommune. Vegvesenet svarte i brev datert
12.12.2016 at vi ut fra en totalvurdering holder fast på at vi ikke ønsker å behandle eller ta
stilling til søknad om utvidet bruk av avkjørsel fra fylkesveg 630, før kryssløsningene i
reguleringsplanen for Prestteigen - Gyllan i Midtre Gauldal og Melhus kommuner er avklart
og vedtatt.
I brev datert 12.5.2017 valgte Vegvesenet å behandle avkjørselssøknaden, da vi mente at vi
hadde tilstrekkelig informasjon om reguleringsplanarbeidet til at vi kunne ta stilling til
søknaden. Vegvesenet avslo søknaden om utvidet bruk av avkjørsel på grunn av at
trafikksikkerheten for myke trafikanter ikke er ivaretatt. I brevet skriver vi følgende:
«Boligetableringene vil være langt fra skole, sentrumsfunksjoner og annen boligbebyggelse.
Det er ingen trafikksikre løsninger for myke trafikanter fra gnr. 1 bnr. 1 og frem til Støren. For
at personer bosatt på gnr. 1 bnr. 1 skal kunne komme seg til Støren sentrum eller skole med
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sykkel eller gange, må de ferdes langs rampa til E6 og videre over Håggåbrua. Rampa til E6 har
årsdøgntrafikk på 800 og fartsgrense 80 km/t. Videre er krysset mellom rampene til og fra E6
og Håggåbrua fylkesveg 630 ikke tilrettelagt for ferdsel for myke trafikanter.»

Figur 2: Bildet viser
nåværende
vegklassifisering av
vegnettet tilknyttet
Håggåbrua. Røde linjer
viser riksveg, oransje
viser fylkesveg, gul
viser skogsbilveg og
grønn viser privat veg.

I brev datert 12.5.2017 gjør vi oppmerksomme på at Statens vegvesens
trafikksikkerhetsarbeid tar utgangspunkt i nullvisjonen, som er en visjon om et
transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig og alvorlig skade. Vi kan ikke med
bakgrunn i dette ikke godkjenne boligetablering der det er trafikkfarlig å ferdes til
sentrumsfunksjoner for myke trafikanter.
Videre skriver vi i brev datert 12.5.2017 at boligene ligger slik til at vi mener det i vesentlig
grad vil bli benyttet bil som reisemiddel, da det er langt til nærmeste trafikksikre
bussholdeplass. Vi har nasjonale målsettinger om å redusere klimautslippet, og for å nå
målsetningene er vi avhengig av en helhetlig og hensiktsmessig arealplanlegging der det i
størst mulig grad planlegges slik at energibruken og klimagassutslippene kan reduseres i
tråd med klimaforliket vedtatt av Stortinget i 2012.
I brev datert 12.5.2017 opplyste vi også om at vi hadde oppdaget en feil i
vegklassifiseringen av vegnettet som berører søknaden. Rampene fra E6 ved Håggåbrua har
tidligere vært registrert som fylkesveg. Dette er feil da rampene tilhører riksvegnettet.
Vegklassifiseringen av rampene til E6 ble endret til riksveg før vi fattet vedtak i brev datert
12.5.2017.
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Klagebehandling
Vi vil i det følgende begrunne hvorfor vi opprettholder vårt vedtak om avslag på søknad om
utvidet bruk av avkjørsel i forhold til argumentene anført i klagebrevet.


Klager opplyser i klagebrev datert 5.6.2017 at det ikke finnes andre veger til området
enn gårdsvegen som munner ut i E6. Vegen brukes i dag blant annet til
landbruksnæring, vedlikehold i forbindelse med offentlig veganlegg og besøk i
Gølløvtjønnberget naturreservat.

I vurderinger i avkjørselssaker legger Vegvesenet til grunn nullvisjonen om null drepte og
null hardt skadde. Vegvesenet kan ikke godkjenne økt bruk av adkomstveger som ikke
tilfredsstiller grunnleggende krav til trafikksikkerhet. Vegvesenet kan dermed ikke
godkjenne utvidet bruk av denne avkjørselen for nye boliger, selv om adkomstvegen er den
eneste vegen inn til området.


Klager opplyser om at fylkesveg 630 fra Støren til Håggåbrua i dag brukes av myke
trafikanter fra Krogstadsanden, Hage, Hagesve, Granmoen, Lilleøien og Støren. I
tillegg syklister på veg til og fra arbeid, samt personer som går tur. Videre opplyser
søker at vegen er også til for disse brukerne. Det er ikke forbudt for gående og
syklende å ferdes på vegen.

Vegvesenet er klar over at det i dag ferdes myke trafikanter på veger som ikke er
trafikksikre. Klager har rett i at det ikke er forbudt å ferdes på vegen for myke trafikanter.
Vegvesenet kan likevel ikke godta nye boligetableringer som vil medføre at ytterligere flere
myke trafikanter ferdes langs veger uten et trafikksikkert tilbud. Vi er spesielt bekymret for
flere myke trafikanter på rampene til E6 og i krysset E6 – fv. 630 ved Håggåbrua på grunn av
det utflytende kryssområdet og den uoversiktlige trafikksituasjonen. Førere av kjøretøy har
gjerne oppmerksomheten rettet mot veganlegget i slike vegkryss. Myke trafikanter har ikke
noen naturlig ferdselsåre i dette området og vil kunne bidra til en mer uoversiktlig situasjon.


Klager mener det ikke er optimale sikkerhetsforhold for myke trafikanter på
fylkesveg 630. Sikkerheten er imidlertid godt forbedret i forhold til tidligere
situasjon. Den største forbedringen skjedde for 27 år siden da vegen ble
nedklassifisert fra hovedveg (E6) til fylkesveg, og nesten all trafikk ble flyttet over på
ny E6 forbi Støren.

Statens vegvesen tar utgangspunkt i eksisterende situasjon i vurderinger tilknyttet
avkjørselssaker. Vi er klar over at fylkesveg 630 ikke lenger er hovedvegen til Støren, men
dette er ikke noe vi kan ta hensyn til i våre vurderinger.


Klager gjør oppmerksom på at i begge endene av Håggåbrua er svingene/kurvaturen
90 grader, noe som medfører at farten i området er svært lav for bilene som kommer
både nordfra og sørfra. Vegstrekningen fra Håggåbrua til Støren har dessuten lange,
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oversiktlige rettstrekninger. Klager mener at dersom det ikke kanaliseres mer trafikk
til fylkesveg 630, så vil myke trafikanter være rimelig godt tatt vare på.
Klager mener at farten i kryssområdet tilknyttet rampene til E6 og Håggåbrua er lav på grunn
av kurvatur. Dette er samtidig et forhold som ofte skaper dårligere oversikt for bilførere.
Vegvesenet gjør ellers oppmerksom på at undersøkelser viser at en fotgjenger har stor
sjanse for å overleve ved påkjørsel under 30 km/t dersom vedkommende har normalt god
helse. Farten på kjøretøyene skal være betydelig redusert fra fartsgrensen på 80 km/t
dersom en eventuell personskade på myke trafikanter skal være ubetydelig.
Statens vegvesen mener at veganlegget i tilknytning Håggåbrua og rampene til E6 er
utflytende og mangler tilrettelegging for myke trafikanter. Dette gjør at samspillet mellom
myke trafikanter og bilførere blir utfordrende. I mange ulykker der fotgjengere eller syklister
ble påkjørt av bilførere, oppdager ikke bilføreren fotgjengeren eller syklisten før det skjedde
en påkjørsel. Det var altså ingen former for samspill mellom trafikantene før ulykken
inntraff. Dette har blant annet sammenheng med at i bilisters perspektiv kan det oppleves
som uforutsigbart at fotgjengere krysser vegen der det ikke er synlig aktivitet på hver side
av vegen. Videre kan lang kryssingsavstand gjøre at myke trafikanter som skal krysse vegen
befinner seg i ytterkanten av bilførerens synsfelt og at risikoen for å bli oversett øker. Det
skjer også ulykker med myke trafikanter på grunn av vanskelige lysforhold. Eksempler på
dette kan være vanskelige lysforhold på grunn av skarpe kontraster mellom sol‐ og
skyggepartier eller regnvær/våt vegbane i mørket, særlig hvis de myke trafikantene er
mørkkledde og ikke bruker refleks eller lykt. Ut over dette gjør Statens vegvesen
oppmerksom på at vi anser at å tillate to boliger på gnr. 1 bnr. 1 vil medføre økt trafikk på
fv. 630.


Klager mener boligbygging på Granmoen vil ikke medføre utvidet bruk av avkjørsel
fra E6 (tidligere registrert som fv. 630), sammenlignet med situasjonen noen år
tilbake i tid.

I behandling av avkjørselssaker behandler Vegvesenet søknaden ut fra nåværende situasjon.
Nye boliger er nye tiltak og medfører økt bruk av avkjørselen.


Klager var kontaktperson for 27 år siden da dagens E6 ble bygget. Statens Vegvesen
var da med på å planlegge og å tilrettelegge for at ferdsel på Granmovegen kunne
foregå som før. Klager mener det virker derfor urimelig at en begrensning i bruk av
vegen kommer nå, selv om trafikkbildet er endret siden den gang.

Vegvesenet gjør oppmerksom på at fokuset på trafikksikkerhet har endret seg de siste 27 år.
Fokuset er mye større nå på trafikksikkerhet og fremkommelighet for myke trafikanter.
Vegvesenet gjør oppmerksom på at det ikke er like vurderinger som ligger til grunn for å
tilrettelegge for adkomst til eksisterende spredte boliger i forbindelse med etablering av nytt
veganlegg, og å tillate nye boliger i samme område i underkant av 30 år senere.
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Klager gjør oppmerksom på at dersom de får begrenset mulighet til å bruke avkjørsel
fra E6 (tidligere fv. 630), så vil Statens Vegvesen hindre boligbygging og utvikling i et
område som ligger 1 kilometer fra E6. I stedet for utvikling, vil dette bidra til å
avfolke et av de fineste områdene i Midtre Gauldal. Videre gjør klager oppmerksom
på at Midtre Gauldal kommune mangler tomter til eneboliger.

Vegvesenet mener nye boligområder i Midtre Gauldal kommune må avklares i
kommuneplanens arealdel eller i pågående arbeid med kommunedelplan for Støren.
Området klager ønsker å oppføre boliger i er i gjeldende plan avsatt til LNF sone 1 med
forbud mot spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse.


Klager hevder at det for kort tid siden ble godkjent avkjørsel fra fv. 630 til ny bolig i
området.

Statens vegvesen kan ikke se i våre elektroniske arkiver fra 2003 til 2017 at det finnes en
slik tillatelse.
Konklusjon
Vegvesenet kan ikke se at klagen inneholder momenter som gir grunnlag for å endre
vedtaket vårt. Statens vegvesen opprettholder vedtak datert 12.5.2017, og vi oversender
dermed saken til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for endelig avgjørelse.
Plan- og trafikkseksjonen
Med hilsen
Erik Jørgen Jølsgard
Seksjonssjef

Sunniva Almås Rønning

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
Midtre Gauldal kommune, Rørosveien 11, 7290 STØREN
NILS MAGNE GRANMO, Granmoen, 7290 STØREN
Sør-Trøndelag fylkeskommune, Postboks 2350 Torgarden, 7004 TRONDHEIM
Vedlegg


Høringsbrev – dispensasjon fra kommuneplanens arealdel datert 11.03.2016



Høringssvar - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av 2
boligtomter - Gnr. 1 bnr. 1 - Midtre Gauldal kommune datert 13.04.2016



Dispensasjonsbehandling - fradeling av 2 boligtomter på Granmoen – fra
kommuneplanens arealdel - gbnr 1/1 datert 09.05.2016



Vedrørende melding om vedtak - Fradeling av boligtomter - Gnr. 1 bnr. 1 Granmoen - Midtre Gauldal kommune datert 30.05.2016
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Søknad om avkjørsel fra fv. 630 mottatt 8.121.2016



Situasjonskart vedlagt søknad om avkjørsel datert 19.3.2015



Vedrørende søknad om avkjørsel - fv. 630 - gnr. 1 bnr. 1 i Midtre Gauldal Kommune
datert 12.12.2016



Avslag på søknad om utvidet bruk av avkjørsel til gnr. 1 bnr. 1 - Midtre Gauldal
kommune datert 12.5.2017



Klage på forvaltningsvedtak av 12. 5.2017 datert 5.6.2017.
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Adresseliste

Vårt saksnr: 2015/1718

Dato: 11.03.2016

Høringsbrev - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av 2
boligtomter på Granmoen - gbnr 1/1
Vi viser til mangelfull søknad om dispensasjon mottatt 06.11.2015. Fullstendig søknad ble mottatt
09.03.2016.
1.0 Bakgrunn:
Grunneier Nils Magne Granmo søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for
fradeling av 2 boligtomter på eiendommen gbnr 1/1.
2.0 Beliggenhet
Området ligger på Granmoen, nord for Støren sentrum.

Figur 1 Oversiktskart over deler av Midtre Gauldal kommune. Området det søkes dispensasjon er vist med rød pil.

3.0 Dagens situasjon/ beskrivelse av tiltaket
Det er to søsken, Brit og Brage Flåteplass som ønsker å kjøpe tomt
på Granmoen. De forteller at ‘’ Vi har vært på heldig å få vår oppvekst
på Granmoen. Når vi nå begge to er i etableringsfasen, kommer spørsmålet opp
om hvor dette skal skje. Jo, det må bli på Granmoen. Derfor har vi snakket
med eieren av 1/1 om mulighetene for å kjøpe hver vår tomt av han. Svaret var
ja (…).
Vi ser for oss en tomt hver på ca. 1000 – 1500 m2 liggende inntil den allerede
eksisterende vegen, som går over Granmoen, noe innpå området for å få litt fri
sikt i sørlig retning. Det er hogstplaner for granskogen som er i skråning mot
sør.’’
Figur 2 Situasjonskart over tiltaket. Ønsket
fradelte eiendommer er markert med sorte
kryss.

Grunneieren nevner at: ‘’Vann og kloakk blir privat og i henhold til krav og forskrifter. Den beste løsningen
for vann vil være å bore etter grunnvann. Kloakk løses ved et filtreringsanlegg med avløp i Rea.’’
4.0 Planavklaring
Omsøkte tiltak ligger innen for LNF – sone 1 i kommuneplanens arealdel vedtatt 26.04.2010,
med følgende bestemmelser:

5.0 Søkers begrunnelse for tiltaket
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har
oppgitt følgende begrunnelse punktvis:
-

-

‘’ Eiendommen ligger så absolutt i utkanten av sone 1. Grensen mot Melhus kommune ligger få hundre
meter nord for eiendommen.
Slik situasjonen for landbruket er blitt, så vil landbruket på Granmoen være forholdsvis usikker
foreteelse. Arealene er for små. Eiendommen ligger heller ikke slik til at den vil være aktuelle
tilleggsarealer for aktive nabobruk. Derimot kan boligbygging på Granmoen sannsynligvis bidra til å
redusere presset på dyrkajord til boligformål i dalbunnen.
Biologiske, begrensede forhold er ikke kjent.
Kulturminner er ikke kjent.
På naboeiendommen ble det for kort siden godkjent fradeling av tomt til bygging av en enebolig.
(…)
Privat, lokal vei er av meget god standard (…).
Variert tilbud i kommunen vil bidra til større oppmerksomhet fra bolig- og tomtesøkere.’’

Rådmannen henviser til vedlagt materiale for utfyllende begrunnelse.
6.0 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 vesenlig 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

7.0 Hva som etterlyses i høringen
Rådmannen ønsker følgende belyst i forbindelse med høringen:
 Støy og forurensning.
 Naturmangfold vurdert etter naturmangfold loven.
 Grunnforholdene til boligtomtene.
 Infrastruktur: veg, vann og avløp, tilgjengelighet til offentlig tjenesteyting.
 Vil tiltaket få konsekvenser for landbruket?
 Vil tiltaket få konsekvenser for skogbruket?
Rådmannen mener at disse forholdene bør vurderes nærmere av berørte parter i høringsrunden.
Høringsbrev sendes ikke ut til naboer, da det foreligger et nabovarsel.
Dispensasjon innvilges eller avslås på bakgrunn av en samlet vurdering om hvor vidt omsøkte
tiltak oppfyller forutsetningene iht. plan- og bygningsloven § 19-2.
8.0 Høringsfrist
Eventuelle merknader til søknaden om dispensasjon sendes til postmottak@mgk.no innen
11.04.2016.
NB: Oppgi vårt saksnummer: 2015/1718

Med hilsen
Kristine Bye
rådgiver
Midtre Gauldal kommune

Mottakere:
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Sametinget
Statens vegvesen - Region midt
Norges vassdrags- og
energidirektorat

Postboks 4710 Sluppen
Postboks 2350 Sluppen
Ávjovárgeaidnu 50
Postboks 2525
Vestre Rosten 81

7468
7004
9730
6404
7075

Trondheim
Trondheim
Karasjok
Molde
Tiller

Statens vegvesen
Midtre Gauldal kommune
Rørosveien 11
7290 STØREN

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Deres referanse:

Vår dato:

Region midt

Sunniva Almås Rønning /

16/40411-2

2015/1718

13.04.2016

93660910

Høringssvar - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av 2
boligtomter - Gnr. 1 bnr. 1 - Midtre Gauldal kommune
Vi viser til henvendelse datert 11. mars 2016.
Denne uttalelsen er skrevet på vegne av Statens vegvesen som statlig sektormyndighet på
trafikksikkerhet og samordnet bolig-, areal og transportplanlegging.

Høringsuttalelse til fradeling
I utgangspunktet er Statens vegvesen svært kritisk til å gi dispensasjon i LNF-områder, da
det er samfunnsøkonomisk og miljømessig ulønnsomt å tilrettelegge for spredt
boligbygging. Det er lange avstander både til butikk og fritidsaktiviteter, og eventuelt til
skole og barnehage hvis boligene på et tidspunkt blir brukt av barnefamilier. Statens
vegvesen vurderer en tillatelse til fradeling av to boligtomter på gnr. 1 bnr. 1 til å være i strid
med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging,
Av trafikksikkerhetsmessige hensyn er det ikke ønskelig med en utvikling der beboere må
bruke riks- eller fylkesveg som transportåre til de fleste daglige aktiviteter. Vi tror bil i stor
grad vil bli benyttet som reisemiddel til og fra disse eiendommene. Vi har nasjonale
målsettinger om å redusere klimautslippet, og for å nå målsetningene er en avhengig av en
helhetlig og hensiktsmessig arealplanlegging der det i størst mulig grad planlegges slik at
energibruken og klimagassutslippene kan reduseres.
Statens vegvesen har forståelse søkers ønske om å bo på hjemplassen, men vi kan ikke
godta at dette ønsket går foran statlige retningslinjer og målsetninger, samt Midtre Gauldal
kommunes egne prinsipper for arealbruk.

Postadresse

Telefon: 02030

Statens vegvesen
Region midt

firmapost@vegvesen.no

Kontoradresse

Fakturaadresse

Prinsensgate 1

Statens vegvesen

7013 TRONDHEIM

Landsdekkende regnskap

Postboks 2525
6404 MOLDE

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
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Ut fra ovennevnte mener Vegvesenet en dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for
fradeling av to boligtomter er svært uheldig, og vi kan ikke for vår del se at det foreligger
særlige grunner for å dispensere fra kommuneplanens arealdel. Vegvesenet vil vurdere å
påklage en eventuell tillatelse dersom dette gis fra kommunens side. Vi ber om at vedtak i
saken oversendes oss.

Vedrørende utvidet bruk av eksisterende avkjørsel
Fradeling av to boligtomter krever på nåværende tidspunkt tillatelse til utvidet bruk av
eksisterende avkjørsel fra fylkesveg 630. I henhold til håndbok R701 «Retningslinjer for
behandling av avkjørselssaker» ønsker ikke Vegvesenet å behandle avkjørselssaker før det
eventuelt foreligger dispensasjon fra kommuneplanen.
Vegvesenet gir imidlertid en forhåndsuttalelse til avkjørselssaken. Den aktuelle strekningen
av E6 i nær tilknytning til eiendommen gnr. 1 bnr 1 inngår i prosjektet for ny firefelts veg
med midtdeler på strekningen Prestteigen - Gyllan i Midtre Gauldal kommune og Melhus
kommune. En eventuell avkjørsel fra fylkesveg 630 vil også inngå i dette planarbeidet. Det er
ikke avklart hvorvidt Håggå-krysset mellom E6 og fylkesveg 630 skal bestå eller ikke, i ny
plan for E6. Da omstendighetene rundt avkjørselen ikke er avklart, ønsker ikke Vegvesenet å
gi tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel fra fylkesveg 630 på nåværende tidspunkt.
Plan- og trafikkseksjonen
Med hilsen

Erik J. Jølsgard
Seksjonssjef

Sunniva Almås Rønning

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
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Vedleggene er markert med fet skrift.
Ingress
Grunneier Nils Magne Granmo søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling
av 2 boligtomter på eiendom gbnr 1/1.

Saksopplysninger
Bakgrunn
Grunneier Nils Magne Granmo søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling
av 2 boligtomter på eiendom gbnr 1/1. Viser til en mangelfull søknad som ble mottatt 06.11.2015.
Fullstendig søknad ble mottatt 09.03.2016.
Beliggenhet
Området ligger på Granmoen, nord for Støren sentrum.

Figur 1 Oversiktskart over deler av Midtre Gauldal kommune. Området det søkes dispensasjon fra er vist med rød pil.

Dagens situasjon/beskrivelse av tiltaket
Det er to søsken, Brit og Brage Flåteplass som ønsker å kjøpe tomt på Granmoen. De forteller at: ‘’
Vi har vært så heldig å få vår oppvekst på Granmoen. Når vi nå begge to er i etableringsfasen, kommer spørsmålet
opp om hvor dette skal skje. Jo, det må bli på Granmoen. Derfor har vi snakket
med eieren av 1/1 om mulighetene for å kjøpe hver vår tomt av han. Svaret var
ja (…).

Vi ser for oss en tomt hver på ca. 1000 – 1500 m2 liggende inntil den
allerede eksisterende vegen, som går over Granmoen, noe innpå området for
å få litt fri sikt i sørlig retning. Det er hogstplaner for granskogen som er i
skråning mot sør.’’
Grunneieren nevner at: ‘’Vann og kloakk blir privat og i henhold til
krav og forskrifter. Den beste løsningen for vann vil være å bore etter
grunnvann. Kloakk løses ved et filtreringsanlegg med avløp i Rea.’’

Figur 2 Situasjonskart over tiltaket. Ønsket
fradelte eiendommer er markert med store
kryss.

Planavklaring
Det omsøkte tiltaket ligger innenfor LNF ² sone 1 i kommuneplanens arealdel vedtatt 30.04.2010,
med følgende bestemmelser:

Søkerens begrunnelse for tiltaket
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har
oppgitt følgende begrunnelse punktvis:
-

-

‘’ Eiendommen ligger så absolutt i utkanten av sone 1. Grensen mot Melhus kommune ligger få hundre
meter nord for eiendommen.
Slik situasjonen for landbruket er blitt, så vil landbruket på Granmoen være forholdsvis usikker foreteelse.
Arealene er for små. Eiendommen ligger heller ikke slik til at den vil være aktuelle tilleggsarealer for aktive
nabobruk. Derimot kan boligbygging på Granmoen sannsynligvis bidra til å redusere presset på dyrkajord
til boligformål i dalbunnen.
Biologiske, begrensede forhold er ikke kjent.
Kulturminner er ikke kjent.
På naboeiendommen ble det for kort siden godkjent fradeling av tomt til bygging av en enebolig (…).
Privat, lokal vei er av meget god standard (…).
Variert tilbud i kommunen vil bidra til større oppmerksomhet fra bolig- og tomtesøkere.’’

Rådmannen henviser til vedlagt materiale for utfyllende begrunnelse.
Høring/nabovarsel
Søknaden om dispensasjon er sendt på høring med frist 11.04.2016. Følgende har svart innen
tidsfristen:
Lokal skogbruksmyndighet
Arealet som ønskes fradelt til boligområde ligger på dyrka mark. Tiltaket kommer i så tilfelle ikke i
konflikt med skogbruksinteresser.

På kommunens viltkart ligger arealet innenfor viltområde 13a; Helårs leveområde for elg og storfugl –
Vinterområde for rådyr. Spillplass for storfugl og orrfugl. Trekkrute for hjort over kommunegrensen til Melhus.
Tiltaket vil ikke forringe dette viltområdet.
Det er i Naturbase og Artskart ikke registreringer som kommer i konflikt med tiltaket.
Lokal landbruksmyndighet
Eiendommen Granmoen gbnr 1/1 har følgende arealer:
- Fulldyrka jord 20 dekar
- Overflatedyrket jord 2 dekar
- Produktiv skog 1421 dekar
- Uproduktiv skog 180 dekar
- Myr 386 dekar
- Jorddekt fastmark 26 dekar
- Bebygd, vann, samferdsel mm. 88 dekar
Sum: 2132 dekar
Eiendommen oppfattes som en betydelig skogbrukseiendom med store skogressurser, men med
meget begrensede jordbruksressurser. Det har ikke skjedd jordbruksmessig utvikling på denne
HLHQGRPPHQSnODQJWLG « 
Dyrka mark leies bort til annen aktiv gardbruker. Arealene ligger så perifert fra husdyrbruk i
kommunen, at det derfor kan stilles spørsmål om det er særlig bærekraftig pga avstanden å leie bort
til en annen gardbruker i kommunen.
« (LHQGRPPHQKDUEHJUHQVHQGHDUHDOHUPHGG\UNEDUMRUG-RUGEUXNVDUHDOHQHNDQOLNHYHOEUXNHV
til matproduksjon. Det er et mål om at matproduksjonen skal opp i landet. Det er likevel ikke slike
jordbruksarealer som kan bidra mest til denne veksten.
« ,RJPHGDWMRUGEUXNVDUHDOHQHSn*UDQPRHQRSSIDWWHVVRPPDUJLQDOHEnGHLIRUKROGWLOGDJHQV
GULIWRJIUDPWLGLJHPXOLJKHWHUKDUODQGEUXNLQJHQPHUNQDGHU « .M¡SHUQHKDUYRNVWRSSL
området, og er kjent med de utfordringer det kan medføre å bosette seg i et landbruksområde i
forhold til eventuell gjødselspredning og husdyrbeiting i nærområdet.
Det er vanlig med boligtomter på inntil 1 dekar. Landbruk mener at tomtearealene må disponeres
fra sør på denne parsellen med dyrka mark slik at de til sammen vil utgjøre inntil 2 dekar.
Eksisterende avkjørsel i sørenden av dyrka marka kan brukes som adkomst. Dette gjør at det ikke
blir dyrkamark bak ny boligbebyggelse, og tomtene tar den sørligste trekanten av denne parsellen.
Fylkesmannen i Sør ² Trøndelag
(« 1nUPDQVDPPHQKROGHUNDUWHWVRPHURYHUVHQGWPHGJnUGVNDUWSnQHWWNDQGHWVHXWVRPRP
fulldyrket jord blir berørt ved fradeling av de to tomtene.
På generelt grunnlag vil vi derfor frarå at det gis dispensasjon for fradeling av boligtomter i dette
tilfelle. Uten noen nærmere beskrivelse av drift og virksomhet i området for øvrig, er det vanskelig å
ta konkret stilling til saken.
Vi slutter oss derfor til vurderingen som er gjort under «Miljøvern», og vil frarå dispensasjon. Dette
ut fra jordvernhensynet. Vi ber om å bli holdt nærmere orientert om kommunens behandling av
saken.

Fylkesmannen mener også det er uheldig dersom det åpnes for en praksis hvor det planlegges
utbygging i områder som ikke er vurdert i overordnet plan, fordi en slik praksis over tid fører til
XQGHUJUDYLQJDYJMHOGHQGHDUHDOSODQHURJNRPPXQHQVKHOKHWOLJXWE\JJLQJVVWUDWHJL « 
Fylkesmannen påpeker også at sumeffekten av en slik bit-for-bit utbygging kan ha negative
konsekvenser for både biologisk mangfold, friluftsliv og kulturlandskap.
Det er kommet nye statlige planretningslinjer (SPR) for samordnet bolig- areal og
transportplanlegging. Målet med denne er at: «utbyggingsmønster og transportsystem skal fremme
utviklingen av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klimaog miljøvennlige transportformer.» og at «planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme
VDPIXQQV¡NRQRPLVNHIIHNWLYUHVVXUVXWQ\WWHOVHª «
Slik det legges opp til i de nye retningslinjene er det viktig å se utbyggingen av nye boliger i
sammenheng med behov for infrastruktur. Det omsøkte tiltaket ligger i et område avsatt til LNF, og
det finnes ikke gang- og sykkelvei her. En fradeling og oppføring av boliger i dette området vil
derfor være uheldig i forhold til SPR for bolig- areal- og transportplanlegging, og vil bidra til å
undergrave gjeldende arealplaner.
Fylkesmannen fraråder at det blir gitt dispensasjon, og minner om at alle saker som berører naturog miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§8-12 (jf nml § 7).
Sør ² Trøndelag fylkeskommune
Ingen merknad.
Så vidt fylkeskommunen kan se fra kulturminneregisteret, er det ikke registrert automatisk fredede
kulturminner i området. Selv om dette registeret er noe mangelfullt, vurderer de det til å være relativ
liten risiko for at planen vil komme i konflikt med slike.
Fylkesmannen minner imidlertid om den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven.
Dersom en under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet kulturminne),
må en stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen.
Statens vegvesen
I utgangspunktet er Statens vegvesen svært kritisk i LNF- områder, da det er samfunnsøkonomisk
og miljømessig ulønnsomt å tilrettelegge for spredt boligbebygging. Det er lange avstander både til
butikk og fritidsaktiviteter, og eventuelt til skole og barnehage. Statens vegvesen vurderer tiltaket å
være i strid med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.
Av trafikksikkerhetsmessige hensyn er det ikke ønskelig med en utvikling der beboere må bruke
riks- HOOHUI\ONHVYHJVRPWUDQVSRUWnUHWLOGHIOHVWHGDJOLJHDNWLYLWHWHU « 9LKDUQDVMRQDOH
målsetninger om å redusere klimautslippet, og for å nå målsetningene er en avhengig av en helhetlig
og hensiktsmessig arealplanlegging.
« 9LNDQLNNHVHDWGHWIRUHOLJJHUV UOLJHJUXQQHUWLOnGLVSHQVHUHIUDNRPPXQHSODQHQVDUHDOGHO
Vegvesenet vil vurdere å påklage en eventuell tillatelse dersom dette gis fra kommunens side. Vi
ber om at vedtaket oversendes oss.
Fradeling av to boligtomter krever på nåværende tidspunkt tillatelse til utvidet bruk av eksisterende
DYNM¡UVHOIUDI\ONHVYHJ « 9HJYHVHQHW¡QVNHULNNHnEHKDQGOHDYNM¡UVHOVVDNHUI¡UGHWHYHQWXHOW
foreligger dispensasjon fra kommunen.
Vegvesenet gir i midlertidig en forhåndsuttalelse til avkjørselssaken. Den aktuelle strekningen av E6
i nær tilknytting til eiendom gbnr 1/1 inngår i prosjektet for ny firefelts veg med midtdeler på

strekningen Prestteigen ² Gyllan i Midtre Gauldal kommune og Melhus kommune. En eventuell
avkjørsel fra fylkesveg 630 vil også inngå i dette planarbeidet. Det er ikke avklart hvorvidt Håggå ²
krysset mellom E6 og fylkesveg 630 skal bestå eller ikke, i ny plan for E6. Da omstendighetene
rundt avkjørselen ikke er avklart, ønsker ikke Vegvesenet å gi tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel
fra fylkesveg 630 på nåværende tidspunkt.
Norges vassdrags ² og energidirektorat (NVE)
Etter det vi kan se av «NVE Atlas» er de to omsøkte tomtene beliggende over øvre marin grense.
Det er derved ikke fare for kvikkleireskred.
Tomtene kommer ifølge våre aktsomhetskart for snøskred og steinsprang i berøring med
XWO¡VQLQJVRPUnGHWIRUGLVVHVNUHGW\SHQH « $NWVRPKHWVNDUWHQHHUJURYHGDWDDQLPHUWHODUWVRP
angir arealer som viser skråninger/fjellsider som er brattere enn 30 grader og høyere enn ca. 25
meter. Kartene hensynstar for eksempel ikke forhold som vegetasjon, bygningsmasse, infrastruktur
etc.
Etter det vi kan se av flybilder er arealene ovenfor tomtene tett skogbevokst og gitt at skogen
ivaretas, kan vi ikke se at området framstår som spesielt skredutsatt. En evt. skredfarevurdering vil i
midlertidig avklart endelig hvorvidt kravene til sikkerhet mot naturfare er oppfylt.
Sametinget
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 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.
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
Fylkesmannen og Statens vegvesen har kommet med merknader som fraråder dispensasjon for
fradeling av to boligtomter på Granmoen. Statens vegvesen poengterer at de vil vurdere å påklage
hvis det blir gitt en tillatelse på dispensasjonen.
Tiltaket ligger i et område med dyrkbar jord. Den lokale landbruksmyndighet forteller at
jordbruksarealene er marginale både til dagens drift og framtidige muligheter. På bakgrunn av dette
kan ikke rådmannen se at boligtomtene vil få konsekvenser for landbruket.
NVE nevner også at området ligger i berøring med utløsningsområdet for snøskred og steinsprang.
Men på bakgrunn av at det er mye skog overfor de ønskede tomtene er rådmannen enig med NVE
at så lenge skogen blir ivaretatt er det ikke fare for skred i området.

De ønskede boligtomtene ligger uten for Støren sentrum. Kommunen vedtok i 2014
Kommunedelplan Støren hvor flere konkrete areal ble vurdert for framtidig boligutvikling. Etter
innspill fra grunneier ble også Granmoen vurdert. Kommunen valgte derimot å tilrettelegge
boligareal på andre områder (Frøseth, Gammelsaga) samt tilrettelegge for bedre utnytting av
eksisterende boområder (fortetting). Rådmannen mener det er viktig å følge retningslinjene for den
overordnede planen, og ikke gjennomføre en bit ² for ² bit utbygging. Rådmannen er enig med
Fylkesmannen at dette svekker den overordnete planen som planverktøy, og skape presedens for
lignende saker i framtiden.
Gjennom statlige planretningslinjer (SPR) er kommunen pålagt å bidra til å redusere utslipp av
klimagasser, og til å gjennomføre energieffektivisering og omlegging til miljøvennlige energiformer.
Det omsøkte tiltaket ligger i et område avsatt til LNF ² formål der det heller ikke eksisterer gangog sykkelveg. Rådmannen mener at dette ikke er gunstig for hverken SPR eller trafikksikkerheten
generelt. Det vil være behov for sikringskjøring, som medfører kostnader for kommunen.
Å fradele to boligtomter er tiltak som vil føre til økt bruk av veinettet. Det vil derfor være
nødvendig med en søknad om tillatelse til utvidelse av eksisterende avkjørsel fra fylkesveg 630.
Statens vegvesen har uttalt seg at de ikke ønsker på nåværende tidspunkt å godkjenne en slik
utvidelse da det er usikkert om krysset mellom E6 og fylkesveg 630 skal bli en del av den nye E6
planen.
Rådmannen mener at ulempene er større enn fordelene i dette tiltaket. Det foreligger negative
uttalelser fra både Fylkesmannen og Statens vegvesen og tiltaket ligger i et område avsatt til LNF ²
formål.
Vurdering av prinsippene etter naturmangfoldloven §8-12:
§8 ² Kunnskapen anses som god nok i denne saken.
§9 ² Føre ² var ² prinsippet vurderes som god nok i denne saken.
§10 ² Økosystemets tilnærming og samlet belastning vurderes til å ikke bli større.
§11 ² Kostnadene og miljøforringelsene skal bæres av tiltakshaver.
§12 ² Tiltakshaver er ansvarlig for at miljøforsvarlige teknikker nyttes.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av 2
boligtomter der hver tomt er på ca. 1000 ² 1500m2 på eiendom gbnr 1/1.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at overordnete
arealplaner settes vesentlig til side.
Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 09.05.2016
Svein Fløttum (SP) fremmet følgende forslag:
Midtre Gauldal kommune innvilger dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av 2 boligtomter der
hver tomt er på ca. 1000 – 1500m2 på eiendom gbnr 1/1.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at fordelene er større enn ulempene
i forhold til dette tiltaket.
Alternativt forslag enstemmig vedtatt

Vedtak
Midtre Gauldal kommune innvilger dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av 2
boligtomter der hver tomt er på ca. 1000 ² 1500m2 på eiendom gbnr 1/1.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at fordelene er
større enn ulempene i forhold til dette tiltaket.

Statens vegvesen
Nils Magne Granmo
Granmoen
7290 STØREN

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Region midt

Sunniva Almås Rønning /

16/40411-6

Deres referanse:

Vår dato:
12.12.2016

93660910

Vedrørende søknad om avkjørsel - fv. 630 - gnr. 1 bnr. 1 i Midtre Gauldal
kommune
Viser til henvendelse mottatt 8. november 2016
Ut fra en totalvurdering, holder Vegvesenet fast på at vi ikke ønsker å behandle eller ta
stilling til, søknad om utvidet bruk av avkjørsel fra fylkesveg 630 før kryssløsningene i
reguleringsplanen for Prestteigen - Gyllan i Midtre Gauldal og Melhus kommuner er avklart
og vedtatt.
Vi ber dere sende inn ny avkjørselssøknad når nevnte reguleringsplan er vedtatt.
Plan- og trafikkseksjonen
Med hilsen
Erik J. Jølsgard
Seksjonssjef

Sunniva Almås Rønning

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
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Avslag på søknad om utvidet bruk av avkjørsel til gnr. 1 bnr. 1 - Midtre
Gauldal kommune
Vi viser til søknad om utvidet bruk av avkjørsel fra fylkesveg 630 til gnr. 1 bnr. 1 mottatt 8.
november 2016 samt oppfordring om å behandle saken på nytt på telefon fra Utvalg for
næring, plan og miljø i Midtre Gauldal kommune.
Vegvesenet har tidligere ikke ønsket ta stilling til søknaden om utvidet bruk av avkjørsel fra
fylkesveg 630 før reguleringsplan for E6 Prestteigen – Gyllan i Midtre Gauldal og Melhus
kommune er vedtatt. Vi mener nå vi har tilstrekkelig informasjon om reguleringsplanarbeidet
til at vi kan ta stilling til søknaden.
Vi gjør oppmerksom på at vi har oppdaget en feil i vegklassifiseringen av vegnettet som
berører søknaden. Rampene fra E6 ved Håggåbrua har vært vist klassifisert på kart som del
av fylkesveg 630, dette er feil. Ramper til og fra E6 skal ikke klassifiseres som fylkesveg, da
de tilhører riksvegnettet. Kartet er nå endret.
Vedtak
Med hjemmel i vegloven § 40 avslår vi søknad om utvidet bruk av avkjørsel fra E6 til to
fradelte eiendommer for bolig på gnr. 1 bnr. 1 i Midtre Gauldal kommune.
Begrunnelse for vedtaket
Statens vegvesen skal i vurdering legge vekt på framkommelighet og trafikksikkerhet på
vegen det er søkt om avkjørsel fra. Vi har vurdert søknaden og kommet fram til at vi ikke
kan godkjenne utvidet bruk av avkjørsel på grunn av at trafikksikkerheten ikke er ivaretatt
for myke trafikanter.
Boligetableringene vil være langt fra skole, sentrumsfunksjoner og annen boligbebyggelse.
Det er ingen trafikksikre løsninger for myke trafikanter fra gnr. 1 bnr. 1 og frem til Støren.
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For at personer bosatt på gnr. 1 bnr. 1 skal kunne komme seg til Støren sentrum eller skole
med sykkel eller gange, må de ferdes langs rampa til E6 og videre over Håggåbrua. Rampa til
E6 har årsdøgntrafikk på 800 og fartsgrense 80 km/t. Videre er krysset mellom rampene til
og fra E6 og Håggåbrua fylkesveg 630 ikke tilrettelagt for ferdsel for myke trafikanter.
Statens vegvesens trafikksikkerhetsarbeid tar utgangspunkt i nullvisjonen, som er en visjon
om et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig og alvorlig skade. Likevel må vi
erkjenne at det er menneskelig å gjøre feil, og at det dermed vil forekomme ulykker i
fremtiden. Myndighetene må derfor sørge for at transportsystemet er så sikkert at en enkelt
feilhandling ikke skal føre til død eller alvorlig skade. Som statlig sektormyndighet i
trafikksikkerhet mener Vegvesenet det er svært viktig at det ikke legges opp til økt
dagligdags ferdsel på veger der det ikke er trafikksikkert å ferdes for myke trafikanter.
Det er langt til nærmeste kollektivholdeplass og vi tror det i vesentlig grad vil bli benyttet bil
som reisemiddel. Vi har nasjonale målsettinger om å redusere klimautslippet, og for å nå
målsetningene er vi avhengig av en helhetlig og hensiktsmessig arealplanlegging der det i
størst mulig grad planlegges slik at energibruken og klimagassutslippene kan reduseres i
tråd med klimaforliket vedtatt av Stortinget i 2012.
Rett til å klage
Det kan klages på dette vedtaket, jf. forvaltningslovens § 28. Mer informasjon om hvordan
det klages finnes i skjema «klage på forvaltningsvedtak». Fristen for å klage er tre uker fra
vedtaket er mottatt. Klageinstans er fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Klage sendes til Statens
vegvesen Region midt, firmapost-midt@vegvesen.no, som vil videresende klagen til
klageinstansen.
Plan- og trafikkseksjonen
Med hilsen
Erik J. Jølsgard
Seksjonssjef

Sunniva Almås Rønning

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
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Avslag på søknad om bruk av avkjørsel fra fylkesveg 630 til gnr.1 bnr.1
i Midtre Gauldal kommune.
Deres referanse 16/40411-7.
Gårdsvegen fra Granmoen munner ut i krysset mellom fylkesveg 630 og lokalveg nordover til
Hovin ved Haga Bru.
Granmovegen brukes av oppsitterne i Lilleøien og på Granmoen. Videre brukes vegen i
forbindelse med landbruk og skogbruk (uttransport av tømmer fra tilliggende skogområder).
Statens Vegvesen bruker også vegen i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av kulverter i
Ræa og Hundåa, samt vedlikehold og tilsyn med viltgjerde langs E6. Vegen brukes også for
tilsyn og besøk i Gølløvtjønnberget naturreservat. Henting av søppel/avfall og levering av
post skjer også via Granmovegen. Laksefiskere nytter vegen til å komme til Vold fiskevald i
Gaula. Turgåere og hytteeiere ved Råsjøen og Svarttjønna ferdes også på vegen.
For alle disse kategorier brukere finnes ingen annen mulighet for å komme til og fra det
offentlige vegnettet. Det eksisterer ingen andre veger som kan benyttes.
Fylkesveg 630 fra Støren til minnestein over krigshandlingene i 1940 ved Haga Bru.
Foruten ordinær trafikk, så brukes vegen av myke trafikanter fra Krogstadsanden, Hage,
Hagesve, Granmoen, Lilleøien og Støren. Syklister på veg til og fra arbeid, samt personer som
går tur.
Vegen er også til for disse brukerne. Det er ikke forbudt for gående og syklende å ferdes på
vegen.
Det er ikke optimale sikkerhetsforhold for myke trafikanter på fylkesveg 630, men
sikkerheten er imidlertid godt forbedret i forhold til tidligere situasjon. Den største
forbedringen skjedde for 27 år siden da vegen ble nedklassifisert fra hovedveg (E6) til
fylkesveg, og nesten all trafikk ble flyttet over på ny E6 forbi Støren.
I begge endene av Haga Bru er svingene/kurvene 90 grader, noe som medfører at farten i
området er svært lav for bilene som kommer både nordfra og sørfra. Vegstrekningen fra
Haga Bru til Støren har dessuten lange, oversiktlige rettstrekninger.
Dersom det ikke kanaliseres mere trafikk til fylkesveg 630, så vil myke trafikanter være
rimelig godt tatt vare på.

Myke trafikanter fra Lilleøien og Granmoen ferdes heller ikke langs rampene til E6 slik det
hevdes, men på fylkesvegen i enden av rampene.
Boligbygging på Granmoen vil ikke medføre utvidet bruk av avkjørsel fra fylkesveg 630,
sammenlignet med situasjonen noen år tilbake i tid. Da bodde det langt flere myke
trafikanter på Granmoen enn hva tilfellet er i dag. Den gang munnet Granmovegen direkte
ut i E6, mot nå i fylkesvegen. Velger man å gå enda lengere tilbake i tid, så var det hele 7
boplasser her på Granmoen,
Da ny E6 ble bygget gjennom Støren for 27 år siden, var jeg kontaktperson for flere
grunneiere. I samtaler og møter fikk vi gjennomført mange gode praktiske løsninger på en
rekke områder. Løsninger som Statens Vegvesen og vi som grunneiere kan si oss godt
fornøyd med og være stolte av i dag.
Statens Vegvesen var da med på å planlegge og å tilrettelegge for at ferdsel på
Granmovegen kunne foregå som før. Den gang var det aldri noe tema at bruken av
Granmovegen skulle begrenses. Det virker derfor urimelig at en begrensning i bruk av vegen
kommer nå, selv om trafikkbildet er endret siden den gang.
Det vil også komme til nye, myke trafikanter fra andre omkringliggende områder. Det er å
håpe på at heller ikke disse skal bli utestengt fra å bruke vegen.
Dersom vi får begrenset mulighet til å bruke avkjørsel fra fylkesveg 630, så vil
Statens Vegvesen hindre boligbygging og utvikling i et område som ligger 1 kilometer fra E6.
I stedet for utvikling, vil dette bidra til å avfolke et av de fineste områdene i
Midtre Gauldal.
Midtre Gauldal kommune mangler tomter til eneboliger. For tiden har kommunen ikke en
eneste tomt å tilby, og ungdommen, som skal føre kommunen videre, bosetter seg i andre
kommuner.
Jeg tillater meg å be om, før endelig behandling av klagen, at Statens Vegvesen kan avse tid
til å komme på befaring til området for å se på forholdene. Det er alltid lettere å se de
faktiske forhold og å diskutere problematikken i saken når man er på stedet.
For kort tid tilbake, ble det gitt tillatelse til å bruke avkjørselen fra fylkesveg 630 til en ny
bolig i området.
Jeg tror det er mulig å finne argumenter for at også vi som bor på Granmoen, kan få benytte
avkjørselen fra fylkesveg 630 nå - og i fremtiden.
Jeg håper på en positiv behandling av saken.

Med hilsen
Nils Magne Granmo
eier av gnr.1 bnr.1

