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DERES REF:   | VÅR REF: 418439 Trondheim, 21. desember 2016 
DOKUMENTKODE: 418439-PLAN-PBL-006_rev00 
TILGJENGELIGHET: Åpen 

SOKNES 1 OG KALVTRØA 6, STØREN 
Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan i Midtre Gauldal kommune 
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang reguleringsplanarbeid for Soknes 1 
og Kalvtrøa 6 på Støren. Planområdet omfatter eiendommene gnr./bnr. 45/42 og gnr./bnr./fnr. 45/1/52 og 
ut til midten av tilgrensende veger.  

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbygging ved å regulere eiendommene til 
boligbebyggelse med (lav-)blokkbebyggelse. Soknes 1 ønskes regulert til boligbebyggelse med tre etasjer og 
parkeringskjeller med ca. 20 boenheter. Kalvtrøa 6 ønskes regulert til boligbebyggelse med parkering i 
under-/første etasje og boliger i to etasjer over med 6-8 boenheter. 

Løwi eiendom AS er forslagstiller og Multiconsult ASA er plankonsulent. 

 
Kartutsnittet over viser avgrensning av planområdene med svart, stiplet linje. 

Iht. adresseliste 
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Begge eiendommene ligger innenfor området som 
er avsatt til boligbebyggelse B4 i kommunedelplan 
for Støren.  

Kommunen har i oppstartsmøte den 16.12.16 
avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om 
konsekvensutredning.  

 

 
Utsnitt av kommunedelplan for Støren der 
beliggenhet for planområdene er vist med svart, 
stiplet linje.  

 
Videre planprosess:  

Dette brevet sendes til eiendommer som grenser til planområdene og berørte myndigheter. De som ønsker 
kan komme med innspill til planarbeidet. Etter at frist for innspill er gått ut, utarbeider Multiconsult forslag 
til reguleringsplan på vegne av Løwi Eiendom AS. Forslagsstillers planforslag sendes deretter til Midtre 
Gauldal kommune for saksbehandling. Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn, får berørte varsel om 
dette og kan komme med merknader innen en frist på minimum 6 uker. Offentlig ettersyn blir også kunngjort 
i en avis og på kommunens nettsider. 

Innspill til planarbeidet sendes innen 24.01.17 til:  

sissel.enodd@multiconsult.no eller  

Multiconsult ASA v/ Sissel Enodd, Pb. 6230 Sluppen, 7486 Trondheim 

Spørsmål kan rettes til: 

Multiconsult v/ Sissel Enodd tlf. 73103263/45269562, sissel.enodd@multiconsult.no 

Flere opplysninger om planarbeidet kan også finnes på nett:  

www.multiconsult.no/aktuelt og www.mgk.no 

 

 

Med vennlig hilsen 
Multiconsult 
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