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MTL’s innstilling:
MTL-utvalgets vedtak den 06.12.16, saksnr. 44/16, med endringer av detaljreguleringsplan
Trondskogen Del II vedtas med følgende endringer i plankartet:
- Det avsettes snuplass som en del av privat vei (PV) inn til bolig på gnr/bnr. 62/271 og til
tomtene B4 og B7
- Tomtene B17 og B19 slås sammen til en tomt ved at regulert tomtegrense mellom de to
tomtene tas ut.
Vedtaket er gjort i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14.
Kommunestyret ber rådmannen å vurdere kostnadsfritt å overta drift og vedlikehold etter at
den private veien er finansiert og ferdig opparbeidet.
Behandling i Kommunestyret den 11.05.2017 sak 14/17
Arve E. Withbro fremmet forslag på vegne av Ap og H/V-gruppa om endring av siste avsnitt i
MTL’s innstilling til følgende:
Kommunestyret ber rådmannen om å utrede mulighetene for at kommunen overtar den private
veien i reguleringsplanen vederlagsfritt og kommunen tar ansvar for videre vedlikehold og
drift av veien.
Kommunestyret sluttet seg enstemmig til MTL’s innstilling med endringsforslaget.
Vedtak:
MTL-utvalgets vedtak den 06.12.16, saksnr. 44/16, med endringer av detaljreguleringsplan
Trondskogen Del II vedtas med følgende endringer i plankartet:
- Det avsettes snuplass som en del av privat vei (PV) inn til bolig på gnr/bnr. 62/271 og til
tomtene B4 og B7
- Tomtene B17 og B19 slås sammen til en tomt ved at regulert tomtegrense mellom de to
tomtene tas ut.
Vedtaket er gjort i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14.

Kommunestyret ber rådmannen om å utrede mulighetene for at kommunen overtar den private
veien i reguleringsplanen vederlagsfritt og kommunen tar ansvar for videre vedlikehold og
drift av veien.
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Vedlegg:
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Saksopplysninger:
Forslaget til endringer av reguleringsplan Trondskogen del II har ligget til offentlig ettersyn
og vært på høring, frist for merknader var den 6. mars. Forslaget til endringer er iht. MTLutvalgets vedtak den 16.12.2016, sak 44/16, og fremgår av vedlagt høringsdokument.
Det er kommet uttalelser fra Fylkesmannen, Fylkeskommunen og fra Tor Ivar Ytterhus som
eier bolig på gnr/bnr. 62/271 i planområdet. I tillegg har kommunen fått spørsmål knyttet til
terrengmessige utfordringer for utbygging av tomt B17, fra den som har reservert denne
tomta.

Fylkesmannens faglige råd
Miljøvern – overvannsproblematikk:
«Problemer med overvann blir mer og mer vanlig i byer og tettsteder. Kombinasjonen av
kraftig nedbør og fortetting er en utfordring, fordi stor og hurtig avrenning kan skade
bygninger og infrastruktur, helse og miljø. Overvann følger ofte de gamle dreneringslinjene
til gamle bekker og vassdrag, selv når disse er lukket eller omdannet på grunn av utbygging.
Kommunen bør vurdere mulighetene til å forebygge skader som følge av overvann i
planområdet. Åpne bekker og blågrønne strukturer i tettbygde områder kan forebygge hurtig
og ukontrollert avrenning og kan skape rom for rekreasjon og naturmangfold.
Fylkesmannen anbefaler at det tas inn en rekkefølgebestemmelse med krav om plan for vann
og avløp, inkl. overvannshåndtering før utbygging igangsettes. Kartgrunnlag viser at det
finnes en mindre bekk i den nordøstlige delen av planområdet. Med hensyn til klimatilpasning
og overvannshåndtering anbefales det at bekken ikke legges i rør, men at det inkluderes i
planen for overvannshåndtering, og eventuelt omlegges med hensyn til byggeformål.»

Utnyttelsesgrad:
«Krav til minimum utnyttelse av tomta (boliger per daa) anbefales tatt inn i bestemmelsene.
På den måten sikres det at utnyttelsen blir så effektiv som ønsket.»
Kommunens opparbeidet infrastruktur med vei, vann og avløp, inkl. overvannshåndtering for
tomtene nordøst i planområdet i 2016. Dette skjedde mens arbeidet med endringene i plan ble
forberedt.

Bekken som Fylkesmannen henviser til nordøst i planområdet ble lagt i rør gjennom
planområdet. Imidlertid har kommunen gått opp på dimensjoner for rør i fra det som var
prosjektert. I tillegg er det lagt inn et sandfang for å fordrøye avrenningen, samt gjennomført
erosjonssikring med et terrengdeponi der vannet kommer ut nedenfor planområdet.
Fylkeskommunes faglige råd
«Ny E6 vil bli lagt i tunnel under den nordligste delene av boligfeltet. Dette bør også gå frem
av plandokumentene for boligfeltet, slik at det blir gjort kjent og kan tas nødvendige hensyn
til.
Vi minner 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. For øvrig har Sør-Trøndelag fylkeskommune
ingen merknader til planforslaget.»
Beklageligvis var man ikke oppmerksom på at vedtatt detaljreguleringsplan for ny E6 trase,
med tunell under Trondskogen, vil innebære restriksjoner på utbyggingen av flere
boligtomter:
Reguleringsplan E6 § 11.1 Sikringssone – tunnel (H190)
Sikringssone langs tunnel har en bredde som vist på plankart. I tillegg er sikringssonen 20
meter målt opp fra topp tunnel og 20 meter målt ned fra bunn tunnel. Det tillates ikke utført
sprenging, boring i fjell, peleramming eller andre arbeider som kan skade tunnelen eller
innredningen av disse. Før slike arbeider kan utføres må tillatelse fra Statens vegvesen
innhentes. Dette gjelder også private tiltak over tunnelen som for eksempel boring etter
grunnvann eller jordvarmeanlegg.

Bestemmelsen for sikringssone tunell i «E6-plan» (under) omfatter området vist med rød
skravur på utsnitt av plankartet for Trondskogen (under):

Sonen som omfattes av
bestemmelsen er
illustrert med rød skravur
på kartutsnittet til høyre.
Området sørøst for den
rødstiplete streken opp til
venstre omfatter en del
av «E6-plan» hvor veien
er planlagt i tunell.
Bestemmelsen for denne
sikringssonen vil kunne
ha større konsekvenser jo
lengre nordvest i den
skraverte sonen tomtene
befinner seg. Det er
vegvesenet som har
myndighet til å avgjøre
dette.

Merknad fra Tor Ivar Ytterhus
«Henvendelsen gjelder forslag til endring av ny adkomstvei til gnr/bnr 62/271 og til tomt B4
og B7.
Nå har vi fått bygd en ny vei inn til tomten over friområdet. Den måtte vi selv ta kostnaden på,
derfor ble det en privat vei på ca 45 m. Vi kunne fra starten av tenkt oss at veien var
kommunal. Spørsmålet nå er hva som skjer, når det kobles to nye tomter til veien. Skal de da
kjøpe seg inn i veien, og være med å ta kostnader på vedlikehold og snøbrøyting. Når du
kjøper en tomt skal vel veien være med? Skal de da få redusert tomtepris, for å kjøpe seg inn i
en privat vei? Vi kan vel ikke holde vei til tomt B4 og B7? Synes det er litt merkverdig at det
skal ligge en privat vei på ca 45 m i ett nytt boligområde
som skal gå inn til tre eiendommer. Det mest fornuftige hadde vel vært at denne veien også
ble kommunal.»
Vurdering:
Rådmannen fraråder å følge opp fylkesmannens forslag om et krav til minimum utnyttelse av
tomta (boliger per daa). Rådmannen opplever ikke at det er et problematisk stort press på de
sentrumsnære arealene på Berkåk, heller ikke på de utlagt boligtomtene på Trondskogen.
Store boligtomter er en av fordelene en kommune som Rennebu bør kunne lokke med som en
fordel sammenlignet med de bynære kommunene, hvor presset på arealene er vesentlig større.
Av driftsmessige hensyn anbefales det at den nye stikkveien inn til Tor Ivar Ytterhus sin
boligtomt, og til tomtene B4 og B7, opprettholdes som en privat vei som er felles for eierne av
de tre tomtene. Det er foreslått en snuplass som en del av den private veien, mot friområdet i
sørvest, vist på kartutsnitt under. Dette bl.a. med hensyn til avfallshenting.

Kommunen er i dialog med Tor Ivar Ytterhus med sikte på at kommunen skal forskuttere 2/3
av kostnadene han har hatt med opparbeiding av veien. Dette med bakgrunn i at det er
forutsatt at tomtene B4 og B7 skal ha adkomst etter den samme veien.

Det er foreslått en
ny snuplass som en
del av den private
veien inn til tomt
62/271 og tomt B4
og B7.

Bestemmelsen for sikringssone – tunell vil i størst grad kunne komme til å berøre tomtene
B15, B17 og B19. Disse tomtene ligger så lavt (nært fremtidig tunelltak) at de restriksjonene
som bestemmelsen omfatter (sprenging, boring i fjell, peleramming eller andre arbeider som
kan skade tunnelen eller innredningen av disse) vil ev. omfatte slike tiltak på grunnen.

Sikringssonen
omfatter 20 m opp
fra topp i tunell. Iht.
den reguleringen av
E6-traseen begynner
tunellen ca 350 m
nordvest for der
sikringssonen
berører boligtomtene
på Trondskogen.
Rødstiplet strek opp
til venstre på kartet
markerer der
regulering av E6traseen bare omfatter
undergrunnen.
Dette innebærer at
bestemmelsen kan
omfatte hele arealet
på grunnen for B15,
B17 og B19,
ettersom disse
tomtene ligger lavest
i sikringssonen. Det
er sannsynlig at
tomtene B12, B11 og
B16 kan bli berørt
for deler av
tomtearealet på
grunnen.

Tomt B17 har spesielt store utfordringer ved at den sørvestre delen av tomta består av en
markant kanus med et fall på 8 m med betydelig helling ned mot nabotomta B15 i vest. For å
unngå at det bygges hus oppå denne knausen (fyrtårneffekt) er byggegrensen lagt rett over
toppen av knausen. Dette gjør at det er lite byggegrunn på tomta, og at denne byggegrunnen
også har betydelig helling. Bestemmelsen for sikringssonen kan medføre at det ikke lar seg
gjøre å bygge ut tomt B17. For å unngå dette foreslås det at tomt B17 slås sammen med tomt
B19, ved at regulert tomtegrense mellom de to tomtene tas ut, men at byggegrensene beholdes
som i dag.
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