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Forord 

Winsnes Maskin & Transport AS er forslagsstiller for reguleringsplan for Furukollen steinbrudd, vest for 
Støren i Midtre Gauldal kommune. Multiconsult er engasjert som plankonsulent for å bistå med 
planprosess og utarbeidelse av planmateriale iht. plan- og bygningsloven. 

Forslag til planprogram er utarbeidet i henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 Planprogram. Vi henviser 
også til Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven av 1.1.2015, vedlegg IV 
«Rammer for innhold i konsekvensutredningen», som beskriver relevante tema for utredningen. 

Midtre Gauldal kommune anbefalte oppstart av planarbeid i oppstartsmøte den 16.12.16. Forslag til 
planprogram er sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 03.02.17 til 17.03.17.  

Ev. merknader til planprogrammet eller innspill til planarbeidet sendes innen 17.03.17 til: 

sissel.enodd@multiconsult.no 

eller 

Multiconsult ASA 

v/ Sissel Enodd 

Postboks 6230 Sluppen,  

7486 Trondheim 

 

Ved spørsmål kontakt: 

Sissel Enodd,  

Telefon: 73 10 32 63 / 45 26 95 62 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 
Samfunnet er avhengig av kontinuerlig tilgang på stein- og pukkressurser. Det er stor 
utbyggingsaktivitet i regionen, og det er flere store utbyggingsprosjekter både i Midtre Gauldal og i 
nabokommunene. Stein fra Furukollen har god kvalitet og bruddet har god lokalisering i forhold til 
utbyggingsprosjekter.  

Winsnes Maskin & Transport AS ønsker å legge til rette for fortsatt drift og utvidelse av steinbrudd i 
Furukollen for produksjon av stein og pukk på eiendommene gnr./bnr. 45/1 øst for Engan og Støren, i 
Midtre Gauldal kommune. Planen vil også omfatte skytebanen i Furukollen. 

I følge kommunen er det usikkert om det foreligger en eldre vedtatt reguleringsplan for området og 
kommunen krever at det foreligger ny reguleringsplan før bruddet kan utvides videre.  

Det har vært konflikter rundt bruken av atkomstvegen til dagens brudd. Ved politisk behandling av 
planprogram for Olaplassen masseuttak, er det kommet frem et ønske om at det vurderes om det er 
mulig å løse ny atkomstveg til Furukollen via Olaplassen. Reguleringsplanarbeidet for Furukollen 
steinbrudd og Olaplassen masseuttak vil derfor bli samordnet. 

Planarbeidet utføres av Multiconsult, for Winsnes Maskin & Transport AS. Sissel Enodd er 
oppdragsleder hos Multiconsult. Per Ivar Winsnes er ansvarlig hos Winsnes Maskin & Transport AS. 

1.2 Om planprosessen og planprogram 
Planprosessen gjennomføres i tråd med plan- og bygningsloven (PBL). 

Midtre Gauldal kommune anbefalte i oppstartsmøte den 15.12.16 at det startes arbeid med 
reguleringsplan og at det er krav om konsekvensutredning for planen, jf. forskrift om 
konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. Første fase i planarbeidet er 
utarbeidelse av planprogram.  

Planprogrammet skal i henhold til § 4-1 i PBL, redegjøre for: 
1. Formålet med planarbeidet 
2. Hvilke problemstillinger som anses viktige for miljø og samfunn 
3. Behov for utredninger og aktuelle alternativer 
4. Planprosessen med frister, deltagere og opplegg for medvirkning 

Planprogrammet er utarbeidet på grunnlag av kjent og tilgjengelig informasjon som er hentet fra en 
rekke kilder, som offentlige nettsteder, gjeldende arealplaner, samtaler med og kommunen, befaring 
osv. 

1.3 Om reguleringsplan 
En reguleringsplan består av et detaljert plankart med planbestemmelser og planbeskrivelse/ 
konsekvensutredning. Reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved 
kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som nevnt i PBL 
§ 1-6. Planen gjelder fra kommunestyrets vedtak, dersom det ikke hefter innsigelse til planen. 
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2 Planområdet 
Planområdet ligger vest for Engan og Støren.  

Planområdet er ca. 650 daa og omfatter deler av eiendommene gnr./bnr. 45/1, 45/1F99, 45/13, 
45/17, 45/46, 51/1 og 1006/3.  

Planområdet omfatter eksisterende skytebane og eksisterende steinbrudd i Furukollen med 
eksisterende atkomstveg fra Engan samt arealer for å vurdere omlegging av den nederste delen av 
den eksisterende atkomstvegen ned mot Engan og Støren. I tillegg inngår utmarksarealer 
nordøstover fra Furukollen mot Kvasshyllan for å vurdere muligheter for utvidelse av bruddet og ny 
atkomstveg via Olaplassen og Kvasshyllan. 

Planområdet ligger mellom ca. 75 moh. ved Engan og opp til 385 moh. ved Furukollen. 

 

Figur 2-1 Oversiktskart med svart, stiplet sirkel som viser beliggenheten for planområdet, vest for 
Engan og Støren. Planområdet vil ligge innenfor stiplet sirkel. 
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Figur 2-1 Flyfoto som viser dagens arealbruk og foreløpig avgrensning av planområdet (hvit stiplet linje). 
Avgrensning av planområdet til reguleringsplan for Olaplassen er vist i nordøst.  
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Berggrunnen i området består av grønnstein. 
Utsnitt av berggrunnskart N250 (NGU) er vist til 
høyre. Området er ikke dekket av N50.  

Furukollen er i NGU’s pukkdatabase 
registrert/oppdatert 25.10.2001 og vist som 
meget viktig ressurs. 

 

 

 

Figur 2-3 Utsnitt fra berggrunnskart N250 
(http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/). 

   

Løsmassekart viser at mesteparten av plan-
området er dekket med tynn morene (lys grønn), 
med enkelte partier av breelvavsetning (oransje), 
elveavsetning (gul), skredmateriale, myr (brun) og 
bart fjell (rosa). 

 

 

 

 

Figur 2-4 Utsnitt fra løsmassekart 
(http://geo.ngu.no/kart/losmasse/). 

 

 

Fra nedre nivå i det eksisterende steinbruddet i Furukollen. Bildet er tatt mot nord. 
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Søndre del av eksisterende brudd.                                      Øvre nivå i eksisterende brudd sett fra nord mot sør. 

 

Skytebane sett fra rygg sør for eksisterende brudd. 

 
Skyteanlegg sett fra rygg sør for eksisterende brudd. 
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3 Formål med planarbeidet – hva skal løses? 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for videre drift og utvidelse av Furukollen steinbrudd. 
Planen skal avklare atkomstveg og ivareta den eksisterende skytebanen i Furukollen.  

3.1 Steinbrudd og atkomstveg 
Planarbeidet vil for steinbrudd avklare følgende forhold:  
• Omfang av uttaket og avgrensning av uttaksområdet i forhold til andre interesser 
• Innsyn og skjerming av brudd 
• Tiltak i randsonen 
• Annen arealbruk i bruddområdet 
• Areal til og utforming av aktuelle miljøtiltak 
• Ev. skjerping av krav som fremgår av forurensningsforskriften i forhold til støy, utslipp til luft og 

vann 
• Terrengforming og istandsetting ved avslutning 
• Etterbruk 

Planarbeidet skal vurdere 
to alternative løsninger for 
atkomstveg og videre 
utvikling av steinbruddet: 

1. Utbedring av 
eksisterende 
atkomstveg og 
utvidelse av bruddet 
mot nord, øst og sør 

2. Ny atkomstveg via 
Olaplassen/ 
Kvasshyllan og 
utvidelse av bruddet 
mot nordøst.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3-1 Skisse som viser to 
hovedalternativer for 
atkomstveg og utvidelse av 
bruddet, som vil bli vurdert i 
reguleringsplanarbeidet.   
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Figur 3-2 Skisse på ortofoto som viser to hovedalternativer for atkomstveg (rød stiplet linje) og utvidelse av 
bruddet, som vil bli vurdert i reguleringsplanarbeidet.  
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Alternativ 1 - Utbedring av eksisterende atkomstveg og utvidelse av brudd mot nord, øst og sør 
Den eksisterende atkomstvegen er ca. 3 km lang og er i enkelte partier smal, bratt og svingete. Det er 
også konflikter rundt bruken av den eksisterende atkomstvegen gjennom boligområdet i Engan.  
Det vil bli utredet et alternativ med generell utbedring av den eksisterende vegen med 
breddeutvidelse, møteplasser og forbedringer i både vertikal- og horisontalkurvatur. Omlegging av 
vegen i ny trase i den nederste delen, slik at vegen kommer ned i området ved krysset mellom Engan, 
Stasjonsvegen og Bygget og slik at den ikke går gjennom boligområdet i Engan, vil også bli utredet.  
I dette alternativet vil sannsynlig utvidelse av bruddet skje mot nord, øst og sør. Det kan også være 
aktuelt å drive bruddet videre nedover i dybden fra eksisterende brudd. 

Alternativ 2 - Ny atkomstveg via Olaplassen/Kvasshyllan og utvidelse av brudd mot nord og øst 
Ramlo Sandtak AS har startet 
reguleringsplanarbeid for 
masseuttak på Olaplassen. 
Dersom det skal etableres 
masseuttak på Olaplassen, vil 
det bli anlagt ny atkomstveg 
nord for Engan med avkjørsel 
fra fv. 630 Bygget.  

Ny atkomstveg til Furukollen 
som en forlengelse av en 
eventuell atkomstveg til 
Olaplassen, vil bli vurdert. 

I dette alternativet vil 
utvidelse av bruddet skje mot 
nord og øst.  

 
Figur 3-3 Skisse som viser ny atkomstveg via Olaplassen og mulig utvidelse 
av bruddet mot nord og øst.  
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3.2 Idrettsanlegg – skytebane og andre typer bebyggelse og anlegg - deponi 
Planarbeidet vil omfatte Furukollen 
skytebane. Dagens anlegg ligger 
nord for det eksisterende 
bruddområdet. Anlegget eies av 
Støren jeger- og fiskeforening. I 
tillegg har Støren sportsskytter-
klubb aktivitet i anlegget. 
Skyteanlegget består i dag av to 
leirduebaner, pistolbaner, baner for 
feltskyting, 50 og 100 meter 
riflebaner, også med løpende 
viltmål.  

Det vil bli vurdert om skytebanen 
skal videreføres med dagens 
plassering eller om den ev. skal 
flyttes sørover til dagens 
steinbrudd-område.  

Mulighet for oppfylling/deponi for 
rene masser vil bli vurdert i 
området der dagens skytebane 
ligger. 

 
Figur 3-4: Anlegg i Furukollen skytebane. Illustrasjonen er hentet fra 
www.njff.no/fylkeslag/sor-trondelag/lokallag/storen/sider. 

4 Overordnede rammer og gjeldende planer 

4.1 Plan- og bygningsloven 
Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige 
generasjoner. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn 
skal beskrives. Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen der det passer. Det 
samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene. 

4.2 Mineralloven 
For uttak på mer enn 10 000 m3 masse er det krav om driftskonsesjon fra Direktoratet for 
mineralforvaltning før uttaket kan starte. Ved søknad om driftskonsesjon skal det sendes inn en 
driftsplan. Denne skal ut fra hensyn til sikker drift og ressursutnyttelse vise hvordan driften i bruddet 
skal foregå, krav til sikring, fjerning av installasjoner og istandsetting med krav til beplanting mm. 

4.3 Forurensningsforskriften kap. 30 
Forskriften regulerer alle stasjonære og midlertidige/mobile knuseverk og siktestasjoner som 
produserer pukk, grus, sand og singel. Forskriften setter krav til og grenser for utslipp av støv, 
utslipp til vann, støy til støyfølsom bebyggelse og krav til håndtering av finstoff fra mineralavfall. 

4.4 Statlige planretningslinjer 
Statlige planretningslinjer skal legges til grunn for planlegging etter plan- og bygningsloven. Av 
aktuelle statlige planretningslinjer nevnes:  
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• Barn og unges interesser i planlegging, Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges 
interesser i planleggingen, jf. rundskriv T – 2/08 

• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, rundskriv T – 1442 
• Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520 
• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging for å redusere 

transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer  

4.5 Kommunedelplan for Støren og kommuneplanens arealdel 
Planarbeidet er stort sett ikke i samsvar med 
overordnet arealplan. Mesteparten av 
planområdet inngår i kommunedelplanen for 
Støren, vedtatt 23.6.2014. Der er eksisterende 
adkomstveg vist, deler av eksisterende 
bruddområde avsatt til råstoffutvinning og 
deler av skytebanen er avsatt til idrettsanlegg. 
Mesteparten av planområdet er forøvrig avsatt 
til LNFR- areal for nødvendige tiltak for 
landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens 
ressursgrunnlag (LNFR-område). Et mindre 
areal nord i planområdet inngår i 
kommuneplanens arealdel og er avsatt til 
LNFR-område. 

 

 

Figur 4-1: Utsnitt av planregister for Midtre Gauldal 
med visning av kommuneplaner. 

 

4.6 Reguleringsplaner 
I følge Midtre Gauldal kommunen er det uklart om det 
foreligger godkjent reguleringsplan for steinbruddet i 
Furukollen.  

Nedre del av eksisterende atkomstveg inngår i 
reguleringsplan for Engan leir sør -lekeplass, vedtatt 
15.6.2009. 

 

 

 

 

 

Figur 4-2: Utsnitt av planregister for Midtre Gauldal med 
visning av reguleringsplaner.  
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5 Utredningsbehov 
For å få et godt beslutningsgrunnlag, skal endring av arealbruken og forslag til nye tiltak 
konsekvensutredes, dvs. at virkninger på miljø og samfunn skal vurderes før reguleringsplanen kan 
vedtas. Ev. avbøtende tiltak skal beskrives. Enhver endring av arealbruken vil ha noen positive 
effekter og noen negative. Positive og negative effekter skal avveies mot hverandre slik at en god 
beslutning kan fattes. Utgangspunkt for arbeidet med KU er spørsmålet: "Hvilken kunnskap trenger vi 
for å kunne ta stilling til forslag til ny eller endret arealbruk?” 

Metodikken for å vurdere konsekvensene av de enkelte tiltak vil følge en generell trinnvis 
fremgangsmåte:  
1. Avgrensning av utredningsområdet og eventuelt influensområdet, avhengig av utbyggingsformål 

og hvilket utredningstema som studeres. Eventuell inndeling av området i hensiktsmessige 
delområder, avhengig av tema, kompleksitet og det aktuelle området.  

2. Områdets verdi vurderes på bakgrunn av innsamlet data og inndelingen i delområder. Materialet 
skal viser hvordan verdivurderingen er foretatt, og hvilke kriterier som har ligget til grunn for 
vurderingen, slik at verdisettingen blir etterprøvbar. For de tema der det finnes omforente 
verdikriterier benyttes disse.  

3. Omfanget (påvirkningen) av det som planlegges å skje i området vurderes i forhold til 0-
alternativet, som tilsvarer sannsynlig utvikling av området uten tiltak. Utredningen skal beskrive 
både de virkninger som følger av selve arealbeslaget og de virkninger tiltak har for 
influensområdet.  

4. Konsekvensene av den foreslåtte tiltak for et gitt tema kommer fram ved å sammenstille 
vurderingene av områdets verdi med tiltak omfang. Det viktige her er i hvor stor grad de 
definerte verdiene for det aktuelle temaet blir påvirket av utbyggingen.  

5. Samlet vurdering av konsekvens for tiltak baseres på resultatene av vurdering av konsekvens for 
de enkelte tema supplert med forhold som faglig skjønn, lokalkunnskap og eventuelle spesielle 
forhold ved aktuelle tiltak. Det skal redegjøres for hvilke vurderinger som ligger til grunn og er 
vektlagt i den samlede avveiningen. Vektingen begrunnes slik at grunnlaget for vurderingene er 
etterprøvbare. Områder av nasjonal verdi eller stor regional verdi vektlegges ved 
sammenstillingen av konsekvenser. Forslagene vurderes opp mot målene i kommunens strategi 
for fremtidig arealbruk, og det skal synliggjøres om forslagene avviker fra føringene som gis der. 

 
Konsekvenser rangeres etter en tredelt skala: 

 Ingen negative konsekvenser 
 Middels negative konsekvenser 
 Store negative konsekvenser 

 
Det er satt opp en oversikt over hvilke tema som skal vurderes under. Dersom annet ikke er 
beskrevet, vil utredningen basere seg på informasjon fra allerede kjente undersøkelser og egne 
befaringer.  
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5.1 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er hittil ikke påvist kulturminner 
innenfor det aktuelle planområdet.  

På Olaplassen, nord for planområdet, er 
det påvist flere automatisk fredede 
kulturminner. Ved undersøkelsene 
høsten 2014 ble det funnet to 
bosetning-/aktivitetsområder og fire 
områder med kullfremstillingsanlegg.  

På Kvasshyllan gård er et stabbur 
SEFRAK-registrert. I Engan er det også 
flere bygninger i SEFRAK-registreret 
som kan ligge i influensområdet til ev. 
utbedring av den eksisterende 
atkomstvegen. 

Utredningen skal vise i hvilken grad 
tiltakene påvirker kulturminner og 
kulturmiljø. Vurderingene blir basert på 
opplysninger i databasen Askeladden og 
SEFRAK-registeret.  

 

 
 

Figur 5-1 Utsnitt av kart fra kilden.skogoglandskap.no som viser 
registrerte kulturminner i området i nærheten av planområdet. 
Automatisk fredete kulturminner er vist med symbol rune-R og 
bygninger som inngår i SEFRAK-registeret er vist med gul 
trekant. 

5.2 Friluftsliv 
Midtre Gauldal kommune har ikke gjennomført kartlegging og verdsetting av friluftlivssområder. Det 
er imidlertid ikke kjent at området er vurdert som viktig for friluftsliv. 

Utredningen vil med utgangspunkt i lokalkunnskap belyse i hvilken grad tiltakene vil påvirke 
mulighetene til og å drive friluftsliv og påvirkning av områder som er verdifulle for friluftslivet.   

5.3 Landskap og estetikk 
Steinbrudd med tilhørende atkomstveg vil være relativt store terrenginngrep som kan påvirke 
landskapsbildet negativt. Utredningen skal belyse hvordan tiltaket påvirker omgivelsene og 
landskapet, både nærvirkning og fjernvirkning.  

Det vil bli utarbeidet 3D-modeller og/eller fotomontasjer som synliggjør virkningene i landskapet, 
spesielt sett fra relevante ståsted der folk oppholder seg. 

Furukollen 

Kvasshyllan 

Olaplassen 

Eksisterende 
atkomstveg 

Engan 
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5.4 Naturmangfold 
Naturbasen viser at det er ikke 
registrert viktige naturtyper eller 
truede artet innenfor selve 
planområdet. Arealet inngår i et større 
forvaltningsområde for gaupe som 
innebærer at rovdyr skal ha prioritet 
framfor beitedyr når det kommer til 
bruk av virkemidler. 

Kvasshyllan naturreservat grenser 
inntil planområdet i vest. Hensikten 
med naturreservatet er skogvern. 

 

 
Figur 5-1 Utsnitt av kart fra naturbase.no. 

Kunnskap om naturmangfoldet hentes fra tilgjengelige databaser, lokale og regionale. I tillegg vil det 
gjennomført en enkel kartlegging av skogsområdene innenfor planområdet og i nærmeste 
tilgrensende områder. 

Konsekvensutredningen vil ut fra dette, belyse i hvilken grad de foreslåtte tiltakene/arealbruken 
påvirker naturmangfoldet. Naturtyper, arter, landskapsøkologiske sammenhenger og vilt vil bli 
prioritert i utredningen. Det vil legges spesielt vekt på nasjonalt og regionalt verdifullt 
naturmangfold.  

Konsekvensutredningen vil belyse de generelle prinsippene for bærekraftig bruk i 
naturmangfoldloven (§§ 8 – 12), inkludert en vurdering av samla belastning. De foreslåtte tiltakene 
vil også vurderes i forhold til forvaltningsmålene for naturtyper og arter (§§ 4 og 5). 

5.5 Forurensning 

Støy 
Skyteaktivitet på skytebanen, uttak- og knusing av masser, og transport inn og ut av anlegget vil 
medføre støy. Støy utredes ved at det utarbeides støysonekart iht. retningslinje T-1442/2012 og 
Forurensningsforskriften kap. 30. 

Utslipp til luft 
Støvbelastning fra ulike kilder tilknyttet tiltaket skal beskrives. Deretter vurderes og beskrives ev. 
tiltak for å redusere støvspredning. Krav i forurensningslovens Del 3 om luftkvalitet og del 7, kap. 30 
om forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel må tilfredsstilles. 

Kvasshyllan 

Olaplassen 

Kvasshyllan 
naturreservat 

Eksisterende 
atkomstveg 

Furukollen 
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Forurensing av vann og grunn 
Deler av planområdet som ikke er berørt av eksisterende brudd og atkomstveg er typisk 
utmarksområde og det er ikke kjent at det har vært aktivitet i området som gjør at det er grunn til å 
tro at grunnen kan være forurenset. 

5.6 Vannmiljø 
Planområdet ligger innenfor 
vannområde Gaulavassdraget og i 
nedbørsfeltet til Gaula, som er et 
verna vassdrag og nasjonalt 
laksevassdrag.  

Vann-nett viser at Enganbekken 
renner gjennom det eksisterende 
steinbruddet i Furukollen.  

 

 

 
Figur 5-3 Utsnitt av kart som viser vannforekomsten Enganbekken 
og Gaula (http://www.vann-nett.no/portal) 

Ukontrollert avrenning fra området kan påvirke bekker og nedslagsfeltet til Gaula. Det skal 
utarbeides en teknisk plan som viser mulige løsninger for overvann og avrenning, inkl. avrenning av 
finstoff. De foreslåtte tiltakene vil bli utredet i henhold til vannforskriften.  

5.7 Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger 
Uttak av masser og produksjon av pukk vil generere transport. Planen vil belyse omfanget av 
aktiviteten i uttaket og alternative kjøreruter. Forventet antall turer antall kjøretøy per døgn og 
økning i ÅDT vil bli beskrevet.  

Energiforbruk og -løsninger vurderes ikke å være relevante og utredes ikke. 

5.8 Folkehelse 
Temaet vil omfatte om foreslått arealbruk vil hemme eller fremme kriminalitetsforebygging, om 
foreslått arealbruk påvirker befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen, i hvilken grad 
foreslått arealbruk påvirker tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelvegnett, barn og 
unges oppvekstvilkår og trafikksikkerhet.  

Tema som er viktige for befolkningens helse som friluftsliv, støy og luftkvalitet mv. utredes i andre 
kapitler.  

Furukollen 
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5.9 Sikring av jordressurser (jordvern) 
Planområdet er for det meste 
utmark. Området som er 
aktuelt for steinbrudd og 
atkomstveg består av barskog 
med lav, middels og høg 
bonitet. Det finnes en 
traktorveg i området sørover 
fra Kvasshyllan mot Furukollen. 

 

 
Figur 5-4 Utsnitt av arealressurskart (AR5) som viser bonitet 
(http://kilden.skogoglandskap.no) 

Utredningen vil omfatte dyrka mark, dyrkbar mark, beite, kulturlandskap og produktivt skogareal. 
Ved omdisponering av jord- og skogressurser vil følgende bli utredet:  
• Arealomfang  
• Jordens og skogens produksjonsevne (bonitet)  
• Skogens alderssammensetning 
• Dyrkbarhet  
• Driftsmessige konsekvenser  
Utredninger skjer med utgangspunkt i arealressurskart (AR5 og Skogportalen). 

5.10 Samfunnsliv 
Effekten for arbeidsplasser og generelt aktivitetsnivå i næringsliv utredes. 

5.11 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 
Som del av reguleringsplanen skal det utarbeides en ROS-analyse. Dette er en gjennomgang av risiko 
og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til formålet, dvs. at det stilles 
spørsmål om det aktuelle utbyggingsområdet kan være utsatt for naturfarer som flom, skred mm. I 
tillegg er det en vurdering av om risikobildet endres som følge av planlagte tiltak, dvs. om tiltenkte 
tiltak kan medføre at omgivelsene blir utsatt for uønskede hendelser som f.eks. forurensning, 
eksplosjonsartet brann eller andre ulykker. 

Kvasshyllan 

Olaplassen 

Eksisterende  
atkomstveg 
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Marin grense ligger på kote 
ca. 180 moh. i området. 
Mesteparten av planområdet 
hvor det er aktuelt med nye 
tiltak ligger over marin 
grense.  

Nedre deler av den 
eksisterende atkomstvegen 
ligger under marin grense. 
NVE atlas viser ingen 
aktsomhetsområder for 
kvikkleire innenfor 
planområdet. 

NVE atlas viser 
aktsomhetsområder for 
snøskred, steinsprang, jord- 
og flomskred innenfor 
planområdet. Det vises også 
fare for flom i bekk som 
berøres av den eksisterende 
atkomstvegen og ev. 
utbedring av denne.  

Utredningen må vise at 
planlagte tiltak har 
tilstrekkelig sikkerhet mot 
skred. 

 
Figur 5-5 Utsnitt av kart fra NVE Atlas. Aktsomhetsområder for skred er 
vist med rød og brun skravur og flomsoner er vist med blå skravur. 

 

 

Trafikkulykker, ulykker ved skrenter og forurensning ved støy, støv og utslipp av olje og kjemikalier vil 
være aktuelle tema ved menneskeskapt risiko. 

ROS-analysen gjennomføres med basis i DSBs veileder for kartlegging av risiko- og sårbarhet. 
Arbeidet baseres på sjekklister med oversikt over og mulige uønskede hendelser og situasjoner. 
Mulige hendelser og sannsynligheten for at de skal inntreffe vurderes. Aktuelle tiltak for å unngå 
uønskede hendelser beskrives. Kjent og tilgjengelig kunnskap vil bli benyttet som grunnlag, i tillegg til 
forhold som kan komme fram av konsekvensutredningen. 

5.12 Avveiing av virkninger 
Et steinbrudd vil gi både positive og negative virkninger for miljø og samfunn. Det vil f.eks. gi 
produkter som samfunnet har behov for, men medfører samtidig store terrenginngrep. Utredningen 
vil avveie positive mot negative virkninger. 
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6 Planprosess, medvirkning og framdrift 
Figuren under viser grovskisse av planlagt planprosess: 

 

6.1 Politisk behandling 
• Utvalg for næring, plan og miljø fastsetter planprogrammet 

• Utvalg for næring, plan og miljø legger forslag til reguleringsplan og konsekvensutredning ut på 
høring og offentlig ettersyn 

• Utvalg for næring, plan og miljø behandler merknader til planforslaget og innstiller til 
kommunestyret 

• Kommunestyret vedtar og egengodkjenner reguleringsplanen 

6.2 Organisering av planarbeidet 
Multiconsult gjennomfører planarbeidet og utarbeider forslag til plandokumenter på oppdrag fra 
Winsnes Maskin & Transport AS.  

Rådmannen fremmer planforslag, saksbehandler og innstiller til politisk behandling. 

6.3 Informasjon og medvirkning 
Plandokumenter vil bli lagt ut på kommunens hjemmesider i forbindelse med høring og offentlig 
ettersyn. Oppstart av planarbeidet er annonsert samtidig med høring av planprogram. 

Det er satt en frist på 6 uker for å komme med merknader til planprogrammet og komme med 
innspill til planarbeidet. Det arrangeres informasjonsmøte på Støren, hos Winsnes Maskin & 
Transport mandag 20. februar 2017 kl. 18.00.  

Forslag til 
planprogram 

sendes til høring og 
off.ettersyn. 

Varsler oppstart av 
planarbeid

- mottar innspill til 
planarbeid og 
merknader til 
planprogram 

03.02.17-17.03.17

Planprogram
fastsettes
Utvalg for 

næring, plan og 
miljø Midtre 

Gauldal 
kommune 

april-mai 17

Utarbeide 
forslag til  

reguleringsplan 
og konsekvens-

utredning
mars-nov. 17

Midtre Gauldal 
kommune 

saksbehandler, 
sender  

planforslag og 
KU til høring og 

offentlig 
ettersyn

nov.17-mars 18

Reguler-
ingsplan

vedtas av 
Midtre Gauldal 
kommunestyre

mai-juni 18
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6.4 Framdrift 
Tabellen under viser aktiviteter, hvem som gjennomfører og tentativ fremdrift for planarbeidet. 

PLANPROGRAM Når Hvem 

Varsling av oppstart av planarbeid og høring av 
planprogram 

03.02.17 Multiconsult 

Høring/offentlig ettersyn av planprogram.  

Muligheter for å komme med innspill til planarbeidet 
og/eller merknader til planprogrammet innen 

6 uker 

03.02-17.03.17 
Multiconsult 

Informasjonsmøte 20. feb 17 
Multiconsult/ 

Winsnes 

Fastsette planprogram april-mai 17 

Utvalg for næring, 
plan og miljø 

Midtre Gauldal 
kommune 

REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING   

Utarbeide privat planforslag og konsekvensutredning  mai. – nov. 17 Multiconsult 

Innsending av privat planforslag til kommunen for 
saksbehandling 

nov. 17 Multiconsult 

Politisk 1. gangs behandling, vedtak om høring/ offentlig 
ettersyn av planforslag 

nov. 17 - feb. 18 

Utvalg for næring, 
plan og miljø 

Midtre Gauldal 
kommune 

Høring og offentlig ettersyn av planforslag med 
konsekvensutredning. Muligheter for å komme med 
skriftlige merknader 

6 uker 
Midtre Gauldal 

kommune, 
rådmannen 

Politisk 2. gangs behandling, behandling av merknader og 
innstilling til vedtak i kommunestyret 

mai/juni 18 

Utvalg for næring, 
plan og miljø 

Midtre Gauldal 
kommune 

Vedtak og egengodkjenning av reguleringsplan mai/juni 18 
Midtre Gauldal 
kommunestyre 

Kunngjøring av vedtak og 3 uker klagefrist  
Midtre Gauldal 

kommune, 
rådmannen 
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