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Saksliste
Utvalgssaksnr

Arkivsaksnr

Innhold
Trafikksikkerhetsutvalg
Orientering om Aksjon skoleveg 2018, og midler vi har
tilsagn om

Referatsaker
RS 143/18 57/247 - Øyavegen 24 - ny bruksenhet - tillatelse til tiltak

2018/159

RS 144/18 5/221 - Månevegen 3 - Tillatelse til tiltak - tilbygg

2018/1778

RS 145/18 48/309 - Sveberg næringsareal - fradeling av eiendom

2018/1161

RS 146/18 54/111 - Nygårdsvegen 16 - Tillatelse til tiltak - rehabilitering
av skorstein

2018/1035

RS 147/18 56/12 - Liavegen 21 - Rammetillatelse - enebolig

2017/3921

RS 148/18 Svar på søknad om motorferdsel - transport av materialer klopplegging av tursti i Mostadmark

2018/278

RS 149/18 49/222 - Selbuvegen 55 - Ferdigattest - Rehabilitering av
skorstein

2018/798

RS 150/18 1/580 - Sjølystvegen 37 - tillatelse til tiltak - riving av
skorstein

2016/2994

RS 151/18 48/26 - Hesttrøa 7 - Tillatelse til tiltak - rehabilitering av
skorstein

2018/2492

RS 152/18 57/194 - Danielstrøa 18 - tillatelse til tiltak - rehabilitering av
skorstein

2018/4095

RS 153/18 1/656 - Saksvik Øvre - Tillatelse til tiltak - Riving av låna,
vognskjulet og grunnmur på fjøset

2016/3234

RS 154/18 2/101 - Gullhaugvegen 2 A - fradeling av eiendom

2018/977

RS 155/18 69/6 - Bergvegen 2 - Tillatelse til tiltak - Tilbygg, påbygg og
riving av inngangsparti

2018/855

RS 156/18 60/20 - Fagratunvegen 26 - Tillatelse til tiltak - rehabilitering
av skorstein

2018/1063

RS 157/18 2/532 - Magnus Barfots veg 16 - Ferdigattest - reparasjon av
brannskiller

2018/271

RS 158/18 1/467 - Sjølystvegen 66A - Ferdigattest - bruksendring og
underbygging

2018/589

RS 159/18 38/1 - Forbordvegen 360 - Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Driftsbygning

2018/731

RS 160/18 1/638 - Olav Magnussons veg 43 - Tillatelse til tiltak uten

2018/1377
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Side

ansvarsrett - garasje, tilbygg og fasadeendring
RS 161/18 47/56 - Malvikvegen 1025 - tillatelse til tiltak - rehabilitering
av skorstein

2018/3877

RS 162/18 2/272 og 569 - Sigurd Slembes veg 28 og 30 - fradeling av
eiendom

2018/4005

RS 163/18 49/175 - Selbuvegen 16 - tillatelse til tiltak - rehabilitering av
skorstein

2018/4022

RS 164/18 57/100, 57/130, 57/159 - Øyavegen - delingstillatelse

2017/748

RS 165/18 Dispensasjon til bruk av ATV med henger isfiskekonkurranse på Stavsjøen 11.03.2018

2018/278

RS 166/18 2/502 - Gullhaugvegen 2 - Tillatelse til tiltak - garasje

2018/2576

RS 167/18 41/1 - Møllevegen 1 - Avslag på søknad om tiltak - Naust

2018/537

RS 168/18 1/481 - Sjølystvegen 82 - Ferdigattest - tilbygg

2018/2709

RS 169/18 9/98 - Trompetvegen 13 - tillatelse til tiltak skorsteinsarbeider

2016/3339

RS 170/18 5/392 - Vikhov B3 - bruksendring - avfallsrom til bodarealer

2011/2555

RS 171/18 33/5 - Herjuvatnet 12 - Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett bruksendring

2018/927

RS 172/18 2/356 - Saxe Viks veg 29 - Tillatelse til tiltak - bruksendring

2018/1044

RS 173/18 48/113 - Dalabakkan 13 - Besiktigelse av privat
sanitærinstallasjon

2018/4930

RS 174/18 49/111 - Maivegen 4 - Tillatelse til tiltak - rehabilitering av
skorstein

2018/3459

RS 175/18 57/124 - Skolegata 7 - Tillatelse til tiltak - rehabilitering av
skorstein

2018/2619

RS 176/18 69/3 - Selbuvegen 1072 - Ferdigattest - sauefjøs/ redskapshus

2012/793

RS 177/18 57/165 - Nessvegen 5 - Tillatelse til tiltak - 2 stk. boder

2015/3954

RS 178/18 61/11 - Nessvegen 3 - fradeling

2018/4252

RS 179/18 13/37 - Forbordvegen 208 - Ferdigattest - enebolig

2016/3497

RS 180/18 54/145- Øvre Solbakken 49 - Tillatelse til tiltak rehabilitering av skorstein

2018/3480

RS 181/18 55/255 - Muruvikvegen 16 - Igangsettingstillatelse - Påbygg,
hovedombygging og sekundærleilighet

2017/3503

RS 182/18 57/145 - Liavegen 15 - Tillatelse til tiltak - rehabilitering

2018/3873

RS 183/18 49/94 - Millers veg 18 - Ferdigattest - rehabilitering av
skorstein

2018/582

RS 184/18 48/163 - Blåhammervegen 9 - Tillatelse til tiltak - pipe

2018/3376

RS 185/18 39/1 - Hasetvegen 242 - Tillatelse til tiltak - riving/ tilbygg
driftsbygning

2018/4006
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Saker til behandling
PS 13/18

1.gangsbehandling av Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030
- PlanID 201701

2017/590

6

PS 14/18

Høringsinnspill fra Malvik kommune på søknad fra
Fylkesmannen i Trøndelag om bruk av rotenon for å fjerne
gjedde fra fem tjern i Lånkeområdet, Stjørdal kommune
(2018/4640)

2018/651

227

PS 15/18

25/28 og 29 - Bromsetåsen 14 - Klage på vedtak

2017/2720

243

PS 16/18

2/499 - Saxe Viks veg 19 - Klage på vedtak

2016/3312

265

2018/5528

330

Orienteringssaker
Orientering om ny folkehelseundersøkelse "LEV VEL 2018"
Status for riving Saksvik Øvre
Benker, utplassering
VVA-prosjektet i Dalabakkan
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Referatsaker

RS 143/18 57/247 - Øyavegen 24 - ny bruksenhet - tillatelse til tiltak

RS 144/18 5/221 - Månevegen 3 - Tillatelse til tiltak - tilbygg

RS 145/18 48/309 - Sveberg næringsareal - fradeling av eiendom

RS 146/18 54/111 - Nygårdsvegen 16 - Tillatelse til tiltak - rehabilitering
av skorstein

RS 147/18 56/12 - Liavegen 21 - Rammetillatelse - enebolig

RS 148/18 Svar på søknad om motorferdsel - transport av materialer klopplegging av tursti i Mostadmark

RS 149/18 49/222 - Selbuvegen 55 - Ferdigattest - Rehabilitering av
skorstein

RS 150/18 1/580 - Sjølystvegen 37 - tillatelse til tiltak - riving av skorstein

RS 151/18 48/26 - Hesttrøa 7 - Tillatelse til tiltak - rehabilitering av
skorstein

RS 152/18 57/194 - Danielstrøa 18 - tillatelse til tiltak - rehabilitering av
skorstein

RS 153/18 1/656 - Saksvik Øvre - Tillatelse til tiltak - Riving av låna,
vognskjulet og grunnmur på fjøset
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RS 154/18 2/101 - Gullhaugvegen 2 A - fradeling av eiendom

RS 155/18 69/6 - Bergvegen 2 - Tillatelse til tiltak - Tilbygg, påbygg og
riving av inngangsparti

RS 156/18 60/20 - Fagratunvegen 26 - Tillatelse til tiltak - rehabilitering av
skorstein

RS 157/18 2/532 - Magnus Barfots veg 16 - Ferdigattest - reparasjon av
brannskiller

RS 158/18 1/467 - Sjølystvegen 66A - Ferdigattest - bruksendring og
underbygging

RS 159/18 38/1 - Forbordvegen 360 - Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Driftsbygning

RS 160/18 1/638 - Olav Magnussons veg 43 - Tillatelse til tiltak uten
ansvarsrett - garasje, tilbygg og fasadeendring

RS 161/18 47/56 - Malvikvegen 1025 - tillatelse til tiltak - rehabilitering av
skorstein

RS 162/18 2/272 og 569 - Sigurd Slembes veg 28 og 30 - fradeling av
eiendom

RS 163/18 49/175 - Selbuvegen 16 - tillatelse til tiltak - rehabilitering av
skorstein

RS 164/18 57/100, 57/130, 57/159 - Øyavegen - delingstillatelse

RS 165/18 Dispensasjon til bruk av ATV med henger isfiskekonkurranse på Stavsjøen 11.03.2018

RS 166/18 2/502 - Gullhaugvegen 2 - Tillatelse til tiltak - garasje

RS 167/18 41/1 - Møllevegen 1 - Avslag på søknad om tiltak - Naust

RS 168/18 1/481 - Sjølystvegen 82 - Ferdigattest - tilbygg

RS 169/18 9/98 - Trompetvegen 13 - tillatelse til tiltak skorsteinsarbeider

RS 170/18 5/392 - Vikhov B3 - bruksendring - avfallsrom til bodarealer

RS 171/18 33/5 - Herjuvatnet 12 - Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett bruksendring

RS 172/18 2/356 - Saxe Viks veg 29 - Tillatelse til tiltak - bruksendring

RS 173/18 48/113 - Dalabakkan 13 - Besiktigelse av privat
sanitærinstallasjon

RS 174/18 49/111 - Maivegen 4 - Tillatelse til tiltak - rehabilitering av
skorstein

RS 175/18 57/124 - Skolegata 7 - Tillatelse til tiltak - rehabilitering av
skorstein

RS 176/18 69/3 - Selbuvegen 1072 - Ferdigattest - sauefjøs/ redskapshus

RS 177/18 57/165 - Nessvegen 5 - Tillatelse til tiltak - 2 stk. boder

RS 178/18 61/11 - Nessvegen 3 - fradeling

RS 179/18 13/37 - Forbordvegen 208 - Ferdigattest - enebolig

RS 180/18 54/145- Øvre Solbakken 49 - Tillatelse til tiltak - rehabilitering
av skorstein

RS 181/18 55/255 - Muruvikvegen 16 - Igangsettingstillatelse - Påbygg,
hovedombygging og sekundærleilighet

RS 182/18 57/145 - Liavegen 15 - Tillatelse til tiltak - rehabilitering

RS 183/18 49/94 - Millers veg 18 - Ferdigattest - rehabilitering av
skorstein

RS 184/18 48/163 - Blåhammervegen 9 - Tillatelse til tiltak - pipe

RS 185/18 39/1 - Hasetvegen 242 - Tillatelse til tiltak - riving/ tilbygg
driftsbygning

Saker til behandling

PS 13/18 1.gangsbehandling av Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 PlanID 201701

Arkiv:

201701

Arkivsaksnr:

2017/590-83

Saksbehandler:

Anne Guri Ratvik
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Utvalg
Utvalg for areal og samfunnsplanlegging

Utvalgssak
13/18

Møtedato
09.05.2018

Kommunestyret

1. gangsbehandling av Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 PlanID 201701
Rådmannens innstilling:
Forslag til kommuneplanens arealdel 2018 – 2030 legges ut til offentlig ettersyn i tråd med planog bygningslovens § 11-14.

Vedlegg:
Vedlegg:
Vedlegg 1: Del 1 Planbeskrivelse_30.04.2018
Vedlegg2: Del 2 Planbestemmelser_retningslinjer _30.04.2018
Vedlegg3: Del 3 Plankart_01.05.2018_Stor
Vedlegg 4: KU KPA Malvik kommune_versjon 00_30.04.2018
Vedelgg 5: Konsekvensutredning og planutsnitt_nye
Sveberg_2010
Vedlegg 6: Trafikkvurdering lokalvegnett Malvik_endelig
versjon_20180419

Saksdokumenter (ikke vedlagt):

Sammendrag:
Rådmannen har utarbeidet forslag til ny arealdel til kommuneplanen. Det er foreslått tatt inn 14
nye områder. De nye områdene er blant annet utvidelse av eksisterende boligområder,
næringsareal, travbane og steinbrudd.
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Saksopplysninger
Planprogram og kommuneplanens samfunnsdel
Kommunestyret vedtok den 12.12.2016 i sak 75/16 at kommuneplanens arealdel skulle revideres
i 2017. Det ble utarbeidet felles planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.
Dette ble lagt på høring 31.01.2017. Samtidig ble oppstart av arbeidet med kommuneplanen
varslet i tråd med plan- og bygningslovens § 11-12. Frist for innspill ble satt til 30.04.2017.
Planprogrammet peker på viktige tema som skal gis spesiell oppmerksomhet i denne revisjonen.
Disse temaene er bolig, næring, samferdsel, friområder og friluftsliv. I tillegg til dette skal
revisjonen blant annet se på klargjøring av planbestemmelsene og klimatilpasning.
Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i kommunestyret den 02.10.2017. Samfunnsdelens
mål og delmål legger føringer for arealbruken i kommunen. Hvordan innspillene svarer ut
målene i samfunnsdelen kommer fram av rådmannens vurdering i konsekvensutredningen.
Revisjonen av kommuneplanens arealdel er gjort med utgangspunkt i kommuneplanens arealdel
2010-2021, vedtatt 20. juni 2011.
Kommuneplanens arealdel
Kommuneplanens arealdel er en oppfølging av samfunnsdelens mål og delmål. Den angir
hovedtrekkene i arealdisponeringen, og gir rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny
arealbruk som kan settes i verk. Den skal også tydeliggjøre hvilke viktige hensyn som må
ivaretas når kommunens arealer brukes og videreutvikles.
Kommuneplanens arealdel består av plankart, bestemmelser og retningslinjer, og
planbeskrivelse. Plankartet skal i nødvendig utstrekning vise hovedformål og hensynssoner for
bruk og vern av arealer, jf. pbl § 11-5. Bestemmelsene og retningslinjene klargjør mer i detalj
vilkårene for bruk og vern av disse arealene. Planbeskrivelsen skal beskrive planens formål,
hovedinnhold og virkninger.
I tillegg til planbeskrivelsen, bestemmelsene og retningslinjer, og plankart, har kommuneplanens
arealdel tre vedlegg. Dette er en konsekvensutredning for de innspillene til planforslaget,
konsekvensutredning og planutsnitt av «Nye Sveberg», og en trafikkvurdering av deler av
lokalvegnettet i Malvik.
Alle dokumentene og innspillene i saken kan ses på kommunens hjemmeside:
https://www.malvik.kommune.no/kommuneplanens-arealdel-2018-2030.464726.no.html
Innspill og konsekvensutredning
Det har så langt i denne planprosessen vært en medvirkningsrunde, med blant annet
innspillsperiode og folkemøter, samt politiske verksteder. I tillegg kom det inn 49 innsendte
innspill. Noen av innspillene ligger innenfor området for sentrumsplanen i Hommelvik, og blir
derfor lagt til side med begrunnelsen at sentrumsplanen for Hommelvik er gjeldende plan for
dette området. Av de 49 mottatte innspillene ved varsel om oppstart er 14 innspill foreslått tatt
inn i planen, ved at området endret formål.
Rådmannen har valgt å være fleksibel i forhold til endring og supplering av innspill etter fristen.
Det er likevel noen som er mottatt så sent at rådmannen har sett seg nødt til å avvise disse.
Alle innspillene som er knyttet til et konkret areal er konsekvensutredet.
Konsekvensutredningen er utført av en ekstern konsulent. Konsekvensutredningen ser på
konsekvenser for miljø og samfunn av nye byggeområder og områder der det er foreslått en
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vesentlig endring i arealbruken. Utredningen er basert på kjente registreringer i offentlige
databaser, data fra kommunen, analyser og faglig skjønn. Det er også brukt andre kjente
opplysninger fra andre utredninger, ulike fagrapporter, samt relevant informasjon fra
fagavdelinger i kommunen.
Tabellen under viser hvilke innspill som er vurdert i konsekvensutredningen, og hvilke av disse
innspillene som er anbefalt tatt inn i forslaget til arealdelen. For ytterligere vurdering av hvert
enkelt innspill vises det til vedlagte konsekvensutredning. Koden i kolonnen «Innspill» er den
samme som innspillene har i konsekvensutredningen.
Innspill
B1-Bolig/
bebyggelse
B2-Bolig
B3-Bolig
B4-Bolig
B5- Bolig
B6-Bolig
B7 og B17Bolig
B8-Bolig
B13-Bolig
B14Bebyggelse
og anlegg
B15-Bolig
B16-Bolig
B19-Bolig
B21-Bolig

Hvor
Aunet

Tiltak
Ønsker å endre området fra parkering til
bolig/bebyggelse.
Midtsand/Intra- Ønsker å endre området fra næring til et
tomta
stort nytt boligområde.
Karlslyst gård
Ønsker å endre området fra LNF til et nytt
boligområde.
Sakslund
Ønsker å endre områder fra grønnstruktur
terrasse
til et nytt stort boligområde.
Malvikbakk
Ønsker å endre området fra LNF til et nytt
økolandsby
stort boligområde.
Rota
Ønsker å endre området fra LNF til bolig.
KvegjardsØnsker å endre fra LNF til bolig.
plassen
MarkabygdØnsker å endre fra LNF til et nytt
vegen
boligområde.
Høybydalen
Ønsker å endre fra LNF til bolig for å
etablere et stort nytt boligfelt.
Midtsand gård Ønsker å endre fra LNF til bolig for å
etablere et nytt stort boligområde, og
eldreboliger. Nærings delen av innspillet
er behandlet for seg.
Foten
Ønsker å endre fra LNF til bolig.
Verkland
Ønsker å endre fra LNF til bolig.
Smiskaret
Ønsker å endre fra LNF til bolig.
Bjørklia (Frank Ønsker å endre fra LNF til bolig.
Bjørkli)
Vollan
Ønsker å endre fra LNF til steinbrudd og
massedeponi.

M2-Steinbrudd og
massedeponi
M9Aunet og
Ønsker å endre fra LNF til steinbrudd.
Steinbrudd
Bjørnstad
nordre
M10Furuhaugberget Ønsker å endre fra LNF til steinbrudd
Steinbrudd
M1-Deponi Verkland
Ønsker å endre fra LNF til deponi.
Etterbruken skal være dyrkamark.
M5-Deponi Buås 1
Ønsker å endre fra LNF til deponi.
Etterbruken skal være dyrkamark.
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Tatt inn/ikke
tatt inn
Ikke tatt inn
Ikke tatt inn
Ikke tatt inn
Tatt inn
Ikke tatt inn
Ikke tatt inn
Ikke tatt inn
Ikke tatt inn
Ikke tatt inn
Ikke tatt inn

Tatt inn
Ikke tatt inn
Tatt inn
Tatt inn
Tatt inn
Ikke tatt inn
Ikke tatt inn
Tatt inn med
justeringer
Tatt inn

M6-Deponi

Buås 2

M7-Deponi

Sjøvold

M8-Deponi

Herjuan

B9-Bolig

Løva

B10-Bolig

Mila

B11-Bolig

Verket

B12-Bolig

Karlstad

F1-Fritidsbebyggelse
F2-Fritidsbebyggelse
A7-Annet
(travbane)

Jøssåstjønna

N1Næringsarealer

Stav

A1-Fritidsbebyggelse
A3-Idrettsanlegg

Herjuan

A4 og A6Skileik og
parkering

Vollan

A5Parkering

Jervskogen sør

Heinfjorden
Leistad

Midtsand

Ønsker å endre fra LNF til deponi.
Etterbruken skal være dyrkamark.
Ønsker å endre fra LNF til deponi.
Etterbruken skal være dyrkamark.
Ønsker å endre fra LNF til deponi.
Etterbruken skal være dyrkamark.
Ønsker å endre fra LNF og spredt
bebyggelse til bolig for å etablere et stort
nytt boligområde.
Ønsker å endre fra LNF til bolig for å
etablere et stort nytt boligområde.
Ønsker å endre fra LNF til bolig for å
etablere et stort nytt boligområde.
Ønsker å endre fra LNF til bolig for å
etablere et stort nytt boligområde.
Ønsker å endre fra sone for spredt
bebyggelse til fritidsbebyggelse
Ønsker å endre fra LNF til
fritidsbebyggelse
Ønsker å endre fra LNF og
samferdselsformål til areal avsatt til
travbane
Ønsker å endre fra LNF til næring. Deler
av området ligger innenfor en
gjennomføringssone med krav om
konsekvensutredning og felles planlegging
i arealplanen for 2010-2021.
Ønsker å endre fra LNF til
fritidsbebyggelse for å etablere kolonihage
Ønsker å avsette areal for etablering av en
konkurransebane for roing.

Ikke tatt inn
Tatt inn
Ikke tatt inn
Tatt inn ved at
sone spredt
bebyggelse er
utvidet
Ikke tatt inn
Ikke tatt inn
Ikke tatt inn
Tatt inn
Ikke tatt inn
Tatt inn
Tatt inn

Tatt inn
Ikke tatt inn,
men
bestemmelse
5.1 og 7.2 er
endret slik at
det tillates
etablert en
mindre
molo/brygge på
Midtsandtangen
Tatt inn

Ønsker å avsette areal til skileik og
parkering. Arealet for skileik vil fremdeles
benyttes som dyrkamark på vår, sommer
og høst.
Ønsker å endre fra LNF til parkering for
Tatt inn
allmenheten.

9

Økonomiske konsekvenser for kommunen
Saken har ikke direkte økonomiske konsekvenser for kommunen.
Vurdering
Bolig
Malvik kommune har i dag, gjennom vedtatte reguleringsplaner, en boligreserve på ca. 2 000
boenheter. Befolkningsprognoser for Malvik sier at innbyggertallet vil øke med ca. 1 800
personer innen 2030. Tall fra SSB viser at det i Malvik kommune bor i gjennomsnitt 2,5
personer per boenhet. Det vil si at det, basert på disse prognosene, er behov for ca. 720 nye
boenheter fram mot 2030. Med en boligreserve på ca. 2 000 boenheter, har Malvik kommune
kapasitet til å håndtere en befolkningsøkning godt over befolkningsprognosene. Det er derfor
ikke behov for å legge til rette for store nye utbyggingsfelt i denne planperioden. Med bakgrunn
i dette er ingen store nye boligfelt foreslått tatt inn i arealplanen.
Malvik kommune har som sagt en tilstrekkelig boligreserve fram mot 2030. Rådmannen har
derfor ikke tatt inn noen store nye områder for bolig, men har valgt å anbefale å ta inn fire
mindre områder for bolig med et fortettingsfokus. Alle disse områdene er en utvidelse av
eksisterende boligfelt. Det er med bakgrunn i at de regnes som en utvidelse av eksisterende
boligfelt at rådmannen har valgt å anbefale å ta inn disse. De fire nye områdene for bolig er
Sakslund terrasse (B26), Foten (B27), Liavegen (B28) og Smiskaret (B29).
I tillegg til disse fire nye boligområdene er sonen for spredt boligbygging i Mostadmark utvidet,
slik at den tar med seg innspillsområdet Løva, og eksisterende boliger på Hallvarsplassen.
Fritidsbebyggelse
Det er foreslått tatt inn to nye områder for fritidsbebyggelse. Ved Jøssåstjønna er det lagt inn et
stort nytt område for fritidsbebyggelse med potensiale på 50-80 hytter. I tillegg til dette området
er det foreslått tatt inn et område ved Moarommet. Dette er et mindre område som skal benyttes
til kolonihage.
Næring
Malvik har i dag en avsatt arealreserve på ca. 800 daa til næring. Disse arealene har ulik
planstatus. Det vil si at noen næringsarealer er byggeklare, mens andre må reguleres enten på
områdeplan nivå eller reguleringsplan nivå før det er byggeklart.
I tillegg til at eksisterende næringsområder blir videreført i denne planen er det foreslått tatt inn
to nye områder. Området Storsand-Vulu Østre er foreslått tatt inn som et kombinertformål,
næring og forretning. Dette området ligger inne som en gjennomføringssone i arealplanen for
2010-2021. I forslaget til ny arealdel er dette området foreslått utvidet mot sørøst. Det nye
området vil da knytte seg sammen med Stav handels- og næringspark, slik at det blir et
sammenhengende område for næring og forretning fra Svebergkrysset og til Reitankrysset.
Rådmannen vurdere det som positivt å få et sammenhengende næringsareal på sørsiden av E6,
slik at de store næringsarealene i kommunen er samlet på et sted og kan utnytte synergieffektene
av hverandre.
I tillegg til dette området er det foreslått et område i skogområdet mellom Stav handels- og
næringspark og Brannlia pukkverk. Det stilles krav om at dette området må konsekvensutredes
og vurderes om det egner seg til næringsareal, før det kan startes en eventuell
reguleringsplanprosess for dette området.
Masseuttak og deponi
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Det er stor byggeaktivitet i Malvik kommune i dag, noe som genererer etterspørsel etter
steinmasser og deponier for rene masser. For å legge til rette for videre utvikling, og
imøtekomme etterspørselen etter steinmasser og deponier for rene masser, er det foreslått tatt
inn ett steinbrudd og fire deponier.
Travbane
Med Malviks kommunes beliggenhet har vi en sentral rolle i næringsutviklingen i regionen. Det
er derfor vurdert som viktig at Malvik kommune tar medansvar i, og har en bevisst holdning til
regional utvikling. Rådmannen mener at ved å avsette areal til en travbane, tar Malvik kommune
en aktiv rolle i regional utvikling. Rådmannen anbefaler, basert på en helhetlig vurdering, at
arealet til travbane tas inn i kommuneplanens arealdel.
Etablering av travbane medfører omdisponering av dyrka- og dyrkbar mark. Som et avbøtende
tiltak til dette foreslår rådmannen at det kreves at dyrka- og dyrkbar mark skal erstattes i
forholdet 1:1, forutsatt at arealene er likeverdig produksjonsmessig. For detaljer rundt krav til
erstatning vises det til planbestemmelsene.
Boligstrategi
Malvik er en attraktiv vekstkommune mellom to byer. Det foregår mye byggeaktivitet i
kommunen. Det er derfor behov for vurdere hvilken retning man ønsker at Malvik skal utvikle
seg i, med tanke på nye større boligområder på lang sikt.
For å se på hvor framtidige boligområder skal etableres, anbefales det at det startes et arbeid
med en boligstrategi. Denne bør ta for seg boligbehovet for en lengre periode enn
kommuneplanens arealdel, og se på hvor og hvordan kommunens skal vokse. Hvilket
fortettingspotensial finnes i de ulike boligområdene i kommunen, og hvor skal det legges til rette
for etablering av nye boligområder, dersom det er behov for dette. Dette bør ses i sammenheng
med en gang- og sykkelstrategi for kommunen.
Med bakgrunn i dette anbefales det ikke å ta inn noen store nye boligområder i
kommuneplanens arealdel ved denne revideringen. Det vises også til avsnittet om bolig, der
befolkningsprognoser og boligreserve drøftes. Rådmannens vurdering er derfor at kommunen
bør utarbeide en boligstrategi som et grunnlag til neste revidering.
Endringer i plandokumentene
I tillegg til at det er tatt inn noen nye områder i kommuneplanens arealdel, er det gjort en
gjennomgang av planbeskrivelsen, bestemmelsene og plankartet. Beskrivelsen er oppdatert med
informasjon om de nye områdene, samt at utdatert informasjon er fjernet. I bestemmelsene er
det gjort endringer i tråd med de nye områdene, i tillegg er også her utdatert informasjon tatt ut.
I tillegg er det gjort noen endringer for å oppdatere bestemmelsene slik at de er i tråd med
dagens praksis og krav. Fortettingskapitelet i bestemmelsene er for eksempel endret slik at det er
mer i tråd med dagens praksis.
Plankartet er blant annet tilpasset slik at avgrensingen på ulike formål i tråd med vedtatte
reguleringsplaner.
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1 TIL LESEREN
Malvik kommunestyre vedtok 28. mai 2018 å legge kommuneplanens arealdel
2018–2030 ut på høring.
Den formelle arealplanen består av følgende tre dokumenter:
1. Del 1: Beskrivelsen (dette dokumentet)
2. Del 2: Planbestemmelser og retningslinjer
Bestemmelser angir vilkår som skal følges, mens retningslinjer angir forhold
og prinsipper som bør følges. Fravik fra både bestemmelser og retningslinjer
skal angis og begrunnes.
3. Del 3: Arealplankart
I tillegg til disse tre dokumentene er det utarbeidet en konsekvensutredning,
vedlegg 1, og en trafikkvurdering av lokalvegnettet mellom Svebergkrysset og
Reitankrysset, vedlegg 3.
Alle dokumenter i planen kan ses og lastes ned på kommunens hjemmeside,
https://www.malvik.kommune.no/kommuneplanens-arealdel-20182030.464726.no.html
Kommuneplanens arealdel er utarbeidet i tråd med bestemmelser og føringer i
plan- og bygningsloven av 2008 (pbl), §§ 11-5 – 11-14.
Oversikt over saksgangen for kommuneplanens arealdel 2018–2030,
arkivsaksnr. 2017/590:
Frist for innspill til revideringen

30.04.2017

1. gangs behandling i
kommunestyret

28.05.2018

Offentlig ettersyn
2. gangs behandling i
kommunestyret

Foto forside: Ole Martin Wold
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2 PROSESSEN FRAM MOT FERDIG AREALDEL
Kommuneplanen, som består av en samfunnsdel med handlingsdel og en
arealdel, er kommunens overordnede plan- og styringsdokument.
Kommuneplanens samfunnsdel for 2018–2030 ble vedtatt i kommunestyret
02.10.2017. Med samfunnsdelen har kommunen vedtatt mål og delmål som
skal være grunnlaget for kommunens langsiktige planer og virksomhet. Figur 1.
viser kommunens plan- og styringssystem.

Figur 1. Oversikt som viser Malvik kommunes plan- og styringssystem.

Kommuneplanens arealdel er en oppfølging av samfunnsdelens mål og delmål.
Den angir hovedtrekkene i arealdisponeringen, og gir rammer og betingelser for
hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk. Den skal også
tydeliggjøre hvilke viktige hensyn som må ivaretas når kommunens arealer
brukes og videreutvikles.
Kommuneplanens arealdel omfatter plankart, bestemmelser og retningslinjer,
og planbeskrivelse. Plankartet skal i nødvendig utstrekning vise hovedformål og
hensynssoner for bruk og vern av arealer, jf. pbl § 11-5. Bestemmelsene og
retningslinjene klargjør mer i detalj vilkårene for bruk og vern av disse
arealene.
Ved siden av mål og delmål i samfunnsdelen, er det flere planforutsetninger
som er viktige som grunnlag for arbeidet med å utvikle og fastsette
kommunens arealbruk. Dette gjelder for eksempel ulike statlige bestemmelser
og retningslinjer, fylkesplaner og regionale planer, og utredninger. Disse vil det
ikke bli redegjort nærmere for i denne planbeskrivelsen.
3
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Utarbeidelse av planprogram og varsel om oppstart var felles for samfunnsdelen
og arealdelen. Det ble holdt to folkemøter i innspillsperioden.
I innspillsperioden kom det inn 49 innspill til endringer av arealbruk til ulike
utbyggingsformål. Disse innspillene er vurdert i vedlagt konsekvensutredning
(vedlegg 1).
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3 MALVIK 2030 – EN PLAN FOR FRAMTIDEN
3.1 Verdier og visjon
Malvik kommune har valgt følgende verdier som grunnlag for all sin virksomhet:

Åpen – Nyskapende – Samhandlende
Gjennom samfunnsdelen og med de vedtatte verdiene som grunnlag, har Malvik
kommune valgt følgende visjon som retningsgivende for kommunen som
organisasjon og for lokalsamfunnet:

Sammen om nyskaping og god samfunnsutvikling

3.2 Samfunnsdelens mål for arealdisponeringen
I samfunnsdelen er det vedtatt overordnede mål med tilhørende delmål for
kommunen. Disse er styrende for arealbruken. Mål 1 med delmål legger
grunnleggende føringer for samfunnsplanleggingen:
Mål 1 – Malvik kommune er en pådriver i helhetlig og fremtidsrettet
samfunnsplanlegging
1.1

Vi skal ta vare på våre natur- og energiressurser for fremtidige
generasjoner gjennom langsiktig arealplanlegging.

1.2

Vi skal konsentrere bebyggelsessonene og legge til rette for at det er
mulig å nå arbeidsplasser og private/offentlige servicetjenester med
begrenset bruk av bil. Vi skal aktivt ta del i arbeidet med utvikling og
oppfølging av byvekstavtaler for å nå nullutslippsmålet slik at alle nye
transportbehov ved byvekst løses ved gange, sykkel eller
kollektivtransport.

1.3

Vi skal ta vare på trygghet og sikkerhet ved målrettet arbeid med
samfunnssikkerhet og beredskap.

1.4

Vi skal sørge for god kvalitet, sikkerhet og tilstrekkelig kapasitet på
vannforsyning og avløpsanlegg.

1.5

Vi skal ha folkehelse, kriminalitetsforebygging og trafikksikkerhet i fokus
når vi utvikler eksisterende og nye utbyggingsområder.

1.6

Vi skal legge vekt på universell utforming og helsefremmende tiltak.

1.7

Vi skal sørge for gode tjenester og service til innbyggerne.
Interkommunale samarbeid kan være et virkemiddel.

I tillegg til mål 1 i samfunnsdelen er det er rekke mål og delmål som legger
premisser for arealplanleggingen.
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3.3 Den langsiktige arealdisponeringen
Grunnlaget for all disponering av areal i Malvik skal være en langsiktig tanke om
bevaring av de framtidige natur- og energiressursene. Naturmangfold, matjord,
rent vann, naturområder for rekreasjon, viktige kulturminner og kulturmiljøer er
verdier som skal overføres til kommende generasjoner.
Samtidig er det klart at som en attraktiv bokommune, en næringskommune i
vekst og nabo til landets tredje største by, må Malvik kommune legge
forholdene til rette for en vekst både befolknings- og næringsmessig.
I eksisterende tettsteder blir det derfor viktig å konsentrere bebyggelsen, både
når det gjelder bolig- og næringsaktivitet. Prinsippet om fortetting er derfor
svært viktig når kommunen skal se på utbyggingsmulighetene nær eksisterende
sentrumsbebyggelse og kollektivårene. Ved å fortette styrkes mulighetene for å
redusere bruken av bil både for jobb- og fritidsreiser, og sikre kvalitet, kapasitet
og sikkerhet i infrastrukturen. Når kommunen velger å legge til grunn prinsippet
om fortetting, må det gjennom arealdelen stilles krav til videre detaljering, blant
annet til universell utforming, barn og unges rettigheter og behov,
kriminalitetsforebygging, trafikksikkerhet, samt krav til uteareal og
møteplasser.
Bosettingen og næringsaktiviteten i Malvik kommune er i hovedsak fordelt på
tre hovedområder; Hommelvik, Sveberg og Vikhammer med omkringliggende
boområder. Hvert tettsted har sitt sentrumsområde og sine funksjoner, og
tettstedene skal utfylle hverandre.
For å finne gode løsninger på konsentrert og fortettet arealbruk innenfor
tettstedenes sentrumsområder, er det gjennomført en områderegulering av
Hommelvik sentrum, og det pågår et reguleringsplanarbeid i Vikhammer
sentrum. Som et grunnlag for dette arbeidet ble det i 2012 utarbeidet en
rapport om "Senterstruktur og lokalisering av handel og næring i Malvik " (TØI
rapport 1219/2012).
Kommuneplanens arealdel fastslår at gjeldende områdeplan for Hommelvik skal
styre arealdisponeringen i Hommelvik sentrum, mens Vikhammer sentrum er
avsatt til sentrumsformål i påvente av vedtatt områdereguleringsplan for
Vikhammer sentrum.
For å lokalisere ”rett virksomhet på rett sted” skal prinsippet om ABCplanlegging brukes. Gjennom ABC-planlegging skal tilgjengelighets- og
mobilitetsprofiler brukes sammen på en slik måte at virksomheter plasseres på
lokaliteter som passer for virksomhetens transportbehov. På denne måten kan
bruk av offentlige transportmidler stimuleres, samtidig som tilgjengeligheten
sikres for næringslivet. En slik planlegging gjenspeiler målsettingene i
samfunnsdelen om en konsentrert og fortettet arealbruk med mulighet for å nå
både arbeidsplasser og servicetjenester med begrenset bruk av bil.
Malvik kommune har i dag, gjennom vedtatte reguleringsplaner, en boligreserve
på ca. 2 000 boenheter. Befolkningsprognosen for Malvik sier at innbyggertallet
skal øke med ca. 1 800 personer innen 2030. Tall fra SSB viser at det i
gjennomsnitt i Malvik bor 2,5 personer per boenhet. Det vil si at det, basert på
prognoser, er behov for ca. 720 nye boenheter i Malvik innen 2030. Dette
tilsvarer ca. 60 nye boenheter per år fram til 2030. Med en boligreserve i dag
på ca. 2 000 boenheter har Malvik kommune kapasitet til å håndtere en
befolkningsøkning godt over befolkningsprognosene. Det er derfor ikke behov
for å legge til rette for store nye utbyggingsfelt i denne planperioden. Med
bakgrunn i dette har alle forslag om store nye utbyggingsområder ikke blitt tatt
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inn. Arealdelen fra 2011 sa at det skal gjøres en vurdering av Hommelvikhøgda
(Svartnesset) som nytt boligområde ved neste revidering. Hommelvikhøgda er
av samme grunn som nevnt over ikke vurdert som et nytt boligområde ved
denne revideringen.
Når det gjelder arbeidsplasser og næringsarealer, har kommunen avsatte
arealreserver i størrelsesorden 800 daa. Disse har ulik planstatus. Noen er
regulert kun på kommuneplannivå, og krever ytterligere regulering, mens andre
er detaljregulert og byggeklar.
Dette gjelder områder på Sveberg (Kjeldsbergtomta og langs Vuluvegen), i
Hommelvik (Moan og Sandfjæra, samt fortetting i sentrum langs FV 950), i
Muruvik (havna og sør for FV 950) og nye Sveberg næringsareal.
I tillegg til eksisterende næringsareal i kommuneplanens arealdel foreslås det at
arealet sør for E6, Storsand – Vulu østre, avsettes til næringsareal. På grunn av
utbygging av ny E6 er det usikkert hvor stort dette arealet vil bli i fremtiden.
Det settes derfor et rekkefølgekrav til dette arealet som sier at ny
reguleringsplan for E6 må være vedtatt før det kan igangsettes
reguleringsplanarbeid for det nye næringsområdet. Avsatt areal tilsvarer ca.
210 daa.
I skogområdet mellom Stav handel- og næringspark og Brannlia pukkverk
foreslås det å avsette et areal som må konsekvensutredes og vurderes som et
fremtidig næringsareal. Dersom konsekvensutredningen viser at dette arealet
er egnet til næringsareal kreves det områdereguleringsplan for dette området.
Dette arealet utgjør ca. 230 daa.
Når kommunen velger å konsentrere både bolig- og næringsaktivitet, blir det
viktig å sikre folkehelseperspektivet gjennom blant annet å sette av og gi
tilgang til grønne områder både innenfor og nær bebyggelsen. Gjennom å vise
disse grøntområdene på arealplankartet og med føringene i bestemmelser og
retningslinjer, legges det til rette for et aktivt friluftsliv og rekreasjon nå, og i
framtiden.
Med en beliggenhet nær de store befolkningskonsentrasjonene i Trondheim, er
de ulike friluftsområdene i Malvik også attraktive for andre enn Malviks egne
innbyggere. Gjennom tilrettelegging med store parkeringsplasser i tilknytning til
løyper, stier og badeplasser, viser Malvik kommune at vi tar et regionalt ansvar
for denne typen anlegg.
Området fra Abrahallen og innover langs Stavsjøen er et attraktivt og mye
brukt friluftsområde. Det er derfor viktig å sikre en bred sone her, inn mot de
store markaområdene.
Også andre steder i kommunen er det viktige stier og turdrag som må sikres.
Dette gjelder blant annet gjennom det planlagte næringsarealet Storsand –
Vulu østre og næringsarealet som er avsatt ved Vassåsen. I arealdelen åpnes
det også for å finne trasé for en forlengelse av Malvikstien gjennom kommunen.
Når nytt jernbanespor i langtunell blir etablert ønsker Malvik kommune at
dagens jernbanetrasé blir omdisponert til en forlengelse av Malvikstien.
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4 AREALPLANKARTET, FORMÅL OG HENSYN
Dette kapittelet omhandler hva som vises på plankartet og hvilke endringer som
følger av denne planrevisjonen. Det er den tidligere arealdelen vedtatt i 2011
som nå revideres ut fra samfunnsdelens mål og delmål, andre
planforutsetninger og plan- og bygningsloven. Dette kapittelet må ses i
sammenheng med Del 2 - Bestemmelser og retningslinjer, og Del 3 Plankartet.
Plankartet består av en kartflate der formålene som er brukt vises ved ulike
farger på områdene, og hensynssoner som er vist med ulike skravur/striper.
Plankartet viser nåværende arealformål med lys fargenyanse. Dette er allerede
utbygde områder, og områder der formålet er vedtatt gjennom reguleringsplan.
Framtidige arealformål vises med en mørkere fargenyanse. Dette er områder
som foreslås gjennom denne revisjonen eller som videreføres fra tidligere
arealplan.
Hensynssoner synliggjør på arealplankartet i hvilke områder det i videre bruk og
planlegging må tas spesielle hensyn. Hensynssoner benyttes uavhengig av
hvilke arealformål området er avsatt til og de kan strekke seg over flere
arealformål. Det er arealformålet som er det grunnleggende for et område.
Nærmere omtale av hvordan hensynssoner er benyttet i denne planen fremgår
av delkapitlene under.
Mottatte innspill
Det har så langt i denne planprosessen vært en medvirkningsrunde. I
innspillsperioden kom det inn 49 innspill. Noen av innspillene ligger innenfor
området for sentrumsplanen i Hommelvik, og blir derfor svart ut med
begrunnelsen at sentrumsplanen for Hommelvik er gjeldende plan for dette
området. Av de 49 mottatte innspillene ved varsel om oppstart ble 14 innspill
tatt inn i planen. Delkapitlene under omhandler tema og endringer som følger
av revisjonen i forhold til kommuneplanens arealdel 2010–2021. I hvert
delkapittel omtales det hvordan temaet er framstilt på plankartet, enten som
formål eller som hensynssone.

4.1 Boligbebyggelse (B)
Kommunen har med eksisterende planer nok potensielle boliger ut fra gjeldene
befolkningsprognoser. Med de gjeldende planene for Svebergmarka og
Moan/Sandfjæra, og fortetting innenfor tettstedene, har kommunen en
boligreserve på ca. 2 000 boliger. I et 12-års perspektiv dekker dette det
antatte behovet. Dette innebærer at kommunen åpner opp for et begrenset
antall nye boligprosjekter i tilknytning til eksisterende boligområder og
tettsteder.
Malvik kommune ønsker i denne planperioden å styrke fortettingen i
tettstedene. Del 2 – Planbestemmelser og retningslinjer, har klare
fortettingskriterier. Bestemmelsene knyttet til fortetting i planperioden er endret
noe, blant annet med tanke på krav til uteareal.
Med fortetting, konsentrert bebyggelse, menes en høyere utnyttelse innenfor et
område. En fortetting av boliger skal gi økt antall boenheter. Tilbygg eller
nybygg med en høyere utnyttelse som ikke fører til økt antall boenheter regnes
ikke som fortetting. For å få til en fortetting med kvalitet, kreves det at
kommunen har fokus på å skape gode bomiljø. Viktige verdier som må
8
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vektlegges er blant annet grønne områder, folkehelse, sol- og lysforhold, god
tilgjengelighet og tilgang til kollektivtransport.
Tettstedet Vikhammer omfatter bo- og leveområdene fra Sjølyst, via
Hundhammeren og Saksvik til Vikhov og Malvik sentrum, på plankartet vist som
formål boligbebyggelse (gul farge) B1-B10. Disse boligområdene er i
bestemmelsene endret fra sone C til B1. Dette er en oppretting av en feil som
ble gjort ved sist revisjon i 2011.
Boligområdene vist som B20-B24 i plankartet er i denne revisjonen endret fra
sone C, Villahagefortetting, til sone B. Det innebærer at det tillates en økt
fortetting i områdene Korntrøberget, Liavegen, Øvre Solbakkan og Solbakkan.
Disse områdene er endret fra C til B områder i fortettingskapitlet i
bestemmelsene for oppnå en høyere utnyttelse av eksisterende boligområder i
tilknytning til Hommelvik sentrum. Områdene er vurdert til å ha gode boforhold
og ligger godt plassert med tanke på samordnet areal- og transportplanlegging.
For de øvrige boområdene i tettbebyggelsen i kommunen åpnes det for
”villahagefortetting” (se Del 3 Arealplankartet og Del 2 Planbestemmelser og
retningslinjer). For bebyggelsen utenfor tettstedene åpnes det ikke for økt
utnyttelse som tidligere nevnt i avsnittet om den langsiktige arealdisponeringen
ut fra prinsippet om konsentrert bebyggelse. Når det gjelder spredt
boligbebyggelse åpnes det fortsatt for dette i området ved Mostadmark,
nærmere beskrevet i delkapittelet 4.12 Spredt boligbebyggelse.
Nye boligområder
I denne revideringen av kommuneplanens arealdel er det tatt inn fire nye
områder for boliger. Dette er innspillene som er benevnt som Sakslund
terrasse, Foten, Smiskaret og Liavegen i konsekvensutredningen (vedlegg 1).
Alle disse innspillene er en utvidelse av eksisterende boligområder.

4.2 Fritidsbebyggelse (F)
Av delmål 2.7 i kommuneplanens samfunnsdelens fremgår det at vi skal
tilrettelegge for en positiv utvikling og vekst i Mostadmark. Som et ledd i dette
er det lagt inn et område for fritidsbebyggelse ved Jøssåstjønna. Dette området
er på ca. 87 daa, og har et potensiale på 50-80 hytter.
Dette kan bidra til et løft for videre utvikling i Mostadmark. En utbygging av
fritidsbebyggelse i denne skalaen vil påvirke landskapet betydelig. Det er derfor
viktig at detaljreguleringsplanen tar hensyn til bekken i området, og
Jøssåstjønna. I tillegg må det legges til rette for parkering for allmennheten.
I tillegg til området ved Jøssåstjønna er det tatt inn et mindre område ved
Moarommet. Dette området er på ca. 13 daa, og skal benyttes til kolonihage
med tilhørende parseller. Detaljreguleringsplanen må vise en plassering av
hyttene som tar hensyn til dyrkamarka (se Del 2 – Bestemmelser og
retningslinjer).

1

Sone B tillater en høyere utnyttelse av arealer enn sone C, og har andre krav til blant annet uteareal.
Krav til de ulike sonene står beskrevet i punkt 2.6 i Del 2 – Bestemmelser og retningslinjer
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4.3 Sentrumsformål (S)
Som omtalt under avsnittet om den langsiktige arealdisponeringen, har de tre
tettstedene i Malvik forskjellige funksjoner og disse skal utfylle hverandre. Hvert
av tettstedene har sine avgrensende sentrumsområder.
For Hommelvik skal sentrumsplanen vedtatt 23.03.2015 gjelde (planID
201205). Hommelvik sentrum er derfor vist med sone for "Videreføring av
juridisk bindende reguleringsplan" (H910_201205) i Del 3 - Arealplankartet.
De delene av Hommelvik sentrum som ikke er en del av sentrumsplanen, er
avsatt til sentrumsformål. På Vikhammer pågår det et reguleringsplanarbeid for
ny sentrumsplan. Arealformålet med tilhørende hensynssone på Vikhammer er
videreført fra arealplanen vedtatt i 2011, i påvente av ny
områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum. Når områdereguleringsplanen
for Vikhammer sentrum er vedtatt skal den være gjeldende for arealet avsatt til
sentrumsformål i Del 3 - Arealplankartet.
Gjennomføringssone Vikhammer (H810_2)
Sentrumsområdet for tettstedet Vikhammer er vist på arealplankartet som
sentrumsformål. Innenfor deler av dette området er det behov for å vurdere
den framtidige arealbruken, knyttet opp til blant annet plassering av
servicetilbud, barnehage og ungdomsskole, samt delmålet om å legge til rette
for kunnskapsbasert næring.
På arealplankartet er området som skal vurderes vist med en
gjennomføringssone. Aktuelle tema og hensyn som skal sees på gjennom en
planprosess, omtales i Del 2 Planbestemmelser og retningslinjer.
Tettstedet Sveberg
Sentrumsområdet for tettstedet Sveberg er vist på arealplankartet som
sentrumsformål. Dette er et sentrumsområde som er bygd opp som et rent
handels- og tjenestested. Området har i reguleringsplanen klart avgrensede
arealer for de ulike formålene, som handel, skole, barnehage osv., og uten
boliger i sentrum. Sentrumsområdene i Hommelvik og på Vikhammer har
utviklet seg over lang tid, med boliger. På Sveberg er det bevisst valgt å ikke
tillate boliger innenfor sentrumsområdet. Dette er blant annet gjort med tanke
på støy.

4.4 Offentlig eller privat tjenesteyting (T)
Ikke alle områder og bygg for offentlig eller privat tjenesteyting vises som egne
områder på plankartet. Flere av disse formålene befinner seg innenfor
sentrumsformålene.

4.5 Kombinert formål (FN)
Nærings- og forretningsområdet Storsand – Vulu østre
Arealet vist med gjennomføringssone H810_5 i arealdelen fra 2011 tas inn som
kombinert nærings- og forretningsområde i denne revisjonen.
Da dette området ligger nær E6 skal det kunne etableres plasskrevende
handels- og servicenæring, og kunnskapsnæring her. Med dette som
utgangspunkt får området kombinert formål, næringsbebyggelse og forretning.
Før utbygging av dette området må arealene reguleres og konsekvensutredes,
jf. Del 2 - Planbestemmelser og retningslinjer. Kommunens handels- og
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lokaliseringsanalyse med overordnet senterstruktur (TØI rapport 1219/2012),
skal legges til grunn for planarbeidet.
På grunn av usikkerhet knyttet til behov for areal til ny E6 gjennom Malvik må
ny reguleringsplan for E6 være vedtatt før det kan vedtas en reguleringsplan for
dette nærings- og forretningsområdet.
Det er i forbindelse med arbeidet med kommuneplanens arealdel og
reguleringsplanarbeidet med ny E6 gjennom Malvik, gjennomført en
trafikkvurdering for området mellom Reitankrysset og Svebergkrysset (se
vedlegg 3). Denne vurderingen peker på at Svebergkrysset sannsynligvis ikke
vil tåle belastningen av utbyggingen av nye næringsområder mellom
Reitankrysset og Svebergkrysset uten en ny lokalveg mellom Reitankrysset og
Svebergkrysset, samt et fullverdig kryss på Reitan.
Med bakgrunn i denne trafikkvurderingen må reguleringsplanen for det nye
næringsområdet se på konsekvensene for Svebergkrysset ved etablering av
næringsarealer på dette området. Det stilles derfor rekkefølgebestemmelser om
etablering av ny lokalveg fra Reitankrysset til Svebergkrysset, og at nytt
fullverdig Reitankryss må være etablert før det kan gis tillatelse til tiltak
innenfor dette området. Dersom reguleringsplanarbeidet konkluderer med at
Svebergkrysset vil tåle belastningen, eller kommer fram til alternative løsninger,
kan rekkefølgebestemmelsen innfris.

4.6 Råstoffutvinning (R)
Det er stor byggeaktivitet i Malvik kommune, noe som genererer en stor
etterspørsel etter steinmasser. Det er per i dag ingen aktive steinbrudd i Malvik
kommune. Malvik kan dermed ikke tilby kortreist stein, noe som er viktig i
klimasammenheng.
Etablering av steinbrudd (råstoffutvinning) i Malvik fører til store miljøgevinster
gjennom redusert CO₂- utslipp, økt trafikksikkerhet og reduserte kostnader for
byggebransjen (offentlige og private utbyggere og forbrukere).
Med tanke på at Malvik i framtiden fortsatt vil være en kommune med stor
utbygging både innen bolig og næring, vil det fortsatt være behov for knuste
steinmasser. Det er tatt inn et steinbrudd for å imøtekomme etterspørselen
etter steinmasser, og for å følge opp Malviks mål om å være en attraktiv
kommune for næringsetablering og boligbygging gjennom aktivt regionalt
samspill.
Det er tatt inn et område for steinbrudd på Vollan i arealplankartet. I tilknytning
til steinbruddet er det også lagt inn et areal for massedeponi, noe som kan
skape positive ringvirkninger med tanke på inn- og ut- transport.
Plasseringen av steinbruddet er gunstig i forhold til avstanden til E6. Det er kort
vei fra steinbruddet til E6, noe som minimerer tungtrafikk på lokalveger og
fylkesvegen. Samtidig ligger steinbruddet relativt skjermet til. Steinbruddet må
konsekvensutredes og detaljreguleres. For nærmere krav til
reguleringsplanprosessen, se Del 2 – planbestemmelser og retningslinjer.

4.7 Massedeponi (A)
Trondheimsregionen har en utfordring knyttet til deponering av rene
overskuddsmasser fra byggeaktivitet. Den sterke befolkningsveksten i regionen
fører til stor byggeaktivitet også i Malvik kommune. Maskinentreprenørenes
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forening har kartlagt et årlig behov for deponi av rene masser i
Trondheimsregionen på 2-2,5 millioner m³. Dette er inklusive vegbygging og
andre samferdselstiltak.
Malvik kommune har i dag areal avsatt til deponi som tilsvarer ca. 2 millioner
m³ rene masser. Dette vil dekke deler av behovet i planperioden knyttet til
generell deponering og deponering i forbindelse med ny E6.
På grunn av stor byggeaktivitet i Malvik kommune er det behov for flere
områder for deponering av rene masser. For at deponiene skal løse
storsamfunnets utfordringer til deponering, bør deponiene være av en viss
størrelse. Det er tatt inn et stort deponi på Vollan i tilknytning til steinbruddet
på ca. 2 millioner m³. Dette vil doble Malviks muligheter til deponering av rene
masser i planperioden.
I tillegg til dette er det tatt inn flere mindre deponi. Disse er av en slik størrelse
at de vil ha liten påvirkning på det samlede behovet for deponi i
Trondheimsregionen, men de har positive effekter for landbruket, da det
forutsettes at etterbruken for alle deponiene skal være landbruksarealer. Det
innebærer en økning av jordbruksarealer i Malvik.

4.8 Næringsbebyggelse (N)
Som omtalt under avsnittet om den langsiktige arealdisponeringen, har Malvik
en arealreserve på ca. 800 daa. Nedenfor omtales det framtidige
næringsarealet Nye Sveberg fra arealplanen vedtatt i 2011, som videreføres i
denne planrevisjonen. I tillegg omtales et nytt område, mellom Stav handelsog næringspark og Brannlia pukkverk, som avsettes med gjennomføringssone
H810.
Næringsområde Nye Sveberg (IKAP) (N4 og H810_4)
Ved siste revisjon av kommuneplanens arealdel ble det gjennomført en
konsekvensutredning av næringsområdet Nye Sveberg.
Konsekvensutredningen dokumenterte at det er flere store utfordringer som må
løses for å kunne utvikle dette området til et regionalt næringsområde. Dette
gjelder hensyn til både dyreliv og friluftsliv, samt utfordringer som følger av et
sterkt kupert terreng.
Disse utfordringene må veies opp mot fortrinn som området har med god
beliggenhet i regionen (i forhold til hovedveg, jernbane og sjø, samt avstand til
Trondheim og flyplassen), regionalt jordvern og muligheter for å utvikle et stort
næringsområde.
Området er avsatt på arealplankartet med formål ”næringsbebyggelse”,
samtidig som gjennomføringssonen (H810_4) for det samme arealet er beholdt.
Gjennom videre arbeid med reguleringsplanen for området, med ytterligere
konsekvensutredninger, må de ulike utfordringene dokumenteres og avklares,
og omfanget av planområdet avklares.
Mulig næringsareal Stav handels- og næringspark – Brannlia pukkverk
Området mellom Stav handels- og næringspark og Brannlia pukkverk er
markert med en hensynssone med tanke på å utrede området til et framtidig
næringsareal. Gjennom hensynssonen stilles det krav om konsekvensutredning
for å få grunnlag for å vurdere om området er egnet til næringsformål.
For både arealet Storsand – Vulu østre og området mellom Stav handels- og
næringspark og Brannlia pukkverk stilles det et rekkefølgekrav om at det må
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etableres en ny lokalveg som kobler seg på et nytt fullverdig kryss på Reitan,
før det kan gis tillatelse til tiltak. Årsaken til dette er at trafikkvurderinger viser
at Svebergkrysset trolig ikke vil tåle en stor utbygging av nye næringsarealer
sør for E6 dersom det ikke etableres en ny lokalveg som kobler seg på et nytt
fullverdig kryss på Reitan(se vedlegg 3). En stor utbygging sør for E6 uten et
fullverdig kryss på Reitan kan føre til tilbakeblokkeringer av trafikk på E6.

4.9 Idrettsanlegg (I)
Mål 3 i samfunnsdelen sier at "vi skal kunne velge å leve sunt". Dette innebærer
blant annet at vi skal legge til rette for friluftsområder, en aktiv livsstil, og vi
skal tilrettelegge for parkering i tilknytning til utfartsområder.
Vollan er et område som egner seg godt til skileikområde. Det har passe helning
på bakken, og det er et relativt snøsikkert område. Området er også i nærheten
av boligområdene i tettstedet Vikhammer. I tillegg til område for skileik, er det
tatt inn et område for parkering. Denne parkeringsplassen kan både benyttes i
forbindelse med skileikområdet, og til parkering for skiløypene som går forbi.
Det er viktig å tilrettelegge for lavterskeltilbud også i forbindelse med
friluftslivet, det er derfor positivt at det tas inn et område for skileik som er
tilgjengelig for alle.

4.10

Travbane (A)

Mål 2 i kommuneplanens samfunnsdel sier at "Vi er en attraktiv kommune for
næringsetablering og boligbygging gjennom aktivt regionalt samspill".
Med Malviks beliggenhet har vi en sentral rolle i næringsutviklingen i regionen.
Det er derfor av stor betydning at Malvik kommune tar medansvar i, og har en
bevisst holdning til regional utvikling. Ved å avsette areal til en travbane viser
Malvik kommune at vi aktivt bidrar til den regionale utviklingen.
Ved å benytte overskuddsmassene fra E6-prosjektet til travbanen skapes
positive ringvirkninger. Den korte avstanden fra Væretunellen til området for
travbanen er positivt for CO₂-regnskapet både for travprosjektet og E6prosjektet.
Samtidig vil dette medføre at steinmassene kan fraktes på anleggsvei, og ikke
på trafikkerte veger. Dette er positivt for trafikksikkerheten at tungtransporten
på offentlig veg i anleggsperioden kan begrenses ved å se flere prosjekter i
sammenheng.
I forbindelse med reguleringsplanarbeidet for travbanen må det utarbeides en
geoteknisk dokumentasjon med tanke på områdestabilitet og bæreevne. I
tillegg må planarbeidet blant annet synliggjøre hensynet til vassdragene i
området, flomsikring, ørretgyting, vann og avløp (se Del 2 – Bestemmelser og
retningslinjer).
Etablering av travbane medfører omdisponering av dyrka- og dyrkbar mark.
Som et avbøtende tiltak til dette kreves det at dyrka- og dyrkbar mark skal
erstattes i forholdet 1:1. Det forutsettes at NIBIOs anbefalinger i notat av 16.
januar legges til grunn for jordflytting i området. Erstatningsareal må ikke
legges på dyrka eller dyrkbart areal hvis det skal framstå som en reell
erstatning. Erstatningsarealer bør videre ligge i lik eller bedre klimasone. Hvis
det legges i en klimasone med antatt lavere produksjon bør forholdstallet
vurderes økt. Reguleringsplanarbeidet må beskrive hvordan dette er tenkt
gjennomført.
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Plassering av erstatningsarealer skal være en del av reguleringsplanarbeidet.
Det samme gjelder endelig plassering av trenerstaller. Trenerstaller og alle
fasiliteter knyttet til travanlegget skal ligge innenfor området avsatt til andre
typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg, vist i Del 3 – Plankartet som
område A1.
Det understreker at selv om kommunens styringsdokumenter og øvrige forhold
gjør det mulig å tillate etablering av en travbane på Leistad, betyr ikke dette at
det åpnes for øvrig næringsetablering, verken i bakkant av travbanen, sør eller
nord for E6. Det legger i denne revideringen av kommuneplanens arealdel opp
til å utvide næringsarealer vest for Sveberg handels- og næringspark til
Reitankrysset. Kryssene på Sveberg og Reitan utgjør en naturlig grense for
næringsarealer langs E6. Det vil derfor være både riktig og konsistent med
kommunens strategi for næringsutvikling å si nei til eventuelle spørsmål om
øvrig næringsareal på Leistad.

4.11

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Veg Sveberg – Storsand/Midtsand
I reguleringsplanen for Svebergmarka er det i rekkefølgebestemmelsene stilt
krav om at før sone 3 bygges ut skal ny veg Sveberg – Midtsand være besluttet
og prosjektering påbegynt. Sone 3 er den siste utbyggingssonen i
Svebergmarka.
Etablering av ny veg mellom Sveberg og Storsand/Midtsand må ses i
sammenheng med etablering av et nytt fullverdig kryss på Reitan og ny
lokalveg mellom Reitankrysset og Sveberg. Det må vurderes om denne
løsningen kan fungere som en ny kobling mellom Sveberg og
Storsand/Midtsand. Det gjøres ingen vurderinger av alternative
vegtraséløsninger for denne strekningen i tilknytning til arealdelen ved denne
planrevisjonen.
4-felts motorveg
Reguleringsplan for ny E6 gjennom Malvik ble vedtatt den 20.06.2016. Den nye
vegtraséen er tatt inn i arealdelen med en sone for "videreføring av juridisk
bindende reguleringsplan". Det vil si at det er detaljreguleringsplanen
"Detaljering av E6, Ranheim – Værnes, strekning E6 Væretunellen Helltunellen" (PlanD 201307) som skal gjelde for dette området. Selskapet Nye
Veier AS jobber imidlertid med en endring av denne reguleringsplanen, noe som
kan føre til at traséen blir endret.
Tospors jernbane
Bane NOR har utarbeidet et planforslag for nytt dobbeltspor gjennom Malvik
kommune. Planforslaget viser en båndleggingssone for ny jernbanetrasé i
langtunell fra Ranheim til Hommelvik. Dette innebærer dagens jernbanespor på
lang sikt kan frigjøres til andre formål. Malvik kommune ønsker at denne
traséen må frigjøres for å muliggjøre en realisering av en Malviksti gjennom
hele kommunen. Ettersom planforslaget viser en båndleggingssone og ikke
endelig trasé, er ikke ny trasé for jernbanen lagt inn i arealdelen ved denne
revideringen.
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Veg Hommelvik – Stormyra i Stjørdal
Stjørdal kommune har gjennom arbeid med sin arealdel avsatt et større område
rundt Stormyra, Frigården, til næringsområde. Dette området ligger nær
kommunegrensen rett øst for Hommelvik/Høybydalen. For å sikre god tilgang til
området og unngå tungtransport gjennom tettstedet Hell, ønsker Stjørdal
kommune å få utredet alternativ adkomst mest mulig direkte fra E6.
Utredningen til Stjørdal kommune er en god utredning som blant annet tar for
seg de samfunnsmessige virkningene av tiltaket, men den er ikke en detaljert
utredning for områdene som blir berørt i Malvik kommune. Området som de to
alternativene berører i Malvik er dermed markert med hensynssone med krav
om videre utredning før Malvik kommune kan ta stilling til en eventuell ny
vegføring.
Ny vegtrasé Hommelvik – Øvre-Løfta/Isdammen
Det skal lages en utredning som viser alternative traséer for fylkesveg 963
mellom Hommelvik og Øvre-Løfta/Isdammen.
Ny trasé for vann- og avløpsledninger i sjø
Det foregår et arbeid med utarbeidelse av Hovedplan for vann, avløp og
vannmiljø for Malvik kommune. I forbindelse med dette arbeidet ønsker Malvik
kommune å sikre mulige fremtidige traséer for vann- og avløpsledninger i
sjøen. Det er med bakgrunn i dette lagt inn sikringssoner i arealplankartet for
fremtidige vann- og avløpsledninger i sjø. Endelig valg av framtidig trasé vi skje
gjennom kommunens plan for vann, avløp og vannmiljø.

4.12

Parkering (P)

Av kommuneplanens samfunnsdelen framgår det blant annet at vi skal
tilrettelegge for parkering i utfartsområdene. Det er i området rundt Jervskogen
en del parkering langs vegen, noe som er uheldig med tanke på
trafikksikkerheten. For å tilrettelegge for friluftsliv er det derfor tatt inn et
område for parkering langs Jervskogvegen, ved avkjøringen til Hønstadvegen. I
forbindelse med parkeringsplassen må det etableres en tursti fra
parkeringsplassen og bort til nærmeste skiløype, slik at man reduserer antall
fotgjengere langs Jervskogvegen. I tillegg til parkering for friluftsliv, kan denne
parkeringsplassen også benyttes av besøkende til Vikhammervollen.

4.13

Grønnstruktur (G)

Malvik kommune ønsker blant annet å profilere seg som den grønne
friluftslivskommunen mellom en stor og en liten by. Det er derfor viktig å
markere og sikre de store markaområdene, som delvis går helt ned til
tettstedene, grønne korridorer mellom boligområdene og turområdene, samt
tilgangen til strandområdene og sjøen.
I planperioden skal arbeidet med turkart fortsette. Arbeidet med turkart er
allerede påbegynt ved at skiløypetraséer er kartfestet, men stinettet i Malvik er
foreløpig ikke kartfestet. Turkartene må oppdateres jevnlig slik at de er i tråd
med eventuelle endringer av skiløyper og stier. Turkartene skal gjøres
tilgjengelige for innbyggerne i kommunens kartløsning. I tillegg til digitale
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løsninger skal arbeidet med merking/skilting som viser sammenhengen mellom
kommunens rekreasjons- og friluftsområder fortsette.
Vi skal også legge til rette for å etablere flere parkeringsplasser i tilknytning til
utfartsområdene, samt at det i denne prosessen også skal planlegges framtidig
Malviksti og vise gode forbindelser til gang- og sykkelvegnettet samt øvrige
turdrag og stier. Videre er det viktig å sette fokus på løsninger for sikker
kryssing av jernbane og fylkesvegen.
For å sikre tilgangen til friluftsliv og rekreasjon er viktige deler av marka merket
på kartet som hensynssoner for nærturområder og friluftsliv. Det legges ikke
noen restriksjoner på den tradisjonelle jord- og skogsdrifta innenfor disse
hensynssonene for grønt og friluftsliv.
Hensyn grønnstruktur (H540)
I plankartet vises viktige traséer for gående/syklende fra sentrale områder
(boliger, hovedveger osv.) og ut i marka som hensynssone grønt sammen med
viktige nærturområder for boområdene.
Langs sjøen fra kommunegrense til kommunegrense, er det lagt en
hensynssone for grønnstruktur som markerer kommunens ambisjoner om
etablering av en sjønær sti fra Trondheim til Stjørdal, Malvikstien. I tillegg er
det lagt en hensynssone for grønnstruktur over jernbanetraséen fra grense
Trondheim/Malvik og fram til Hommelvik. Dette markerer at Malvik kommune
ønsker at dagens jernbanetrasé skal reguleres om til en framtidig Malviksti når
ny jernbanetrasé i tunnel er etablert. Hensynssonen langs sjøen er videreført i
arealplankartet. Dette for å sikre en fleksibilitet den dagen en forlengelse av
Malvikstien skal realiseres.
Følgende nærturområder er vist som hensyn grønnstruktur på arealplankartet:
 Aunvåttan/Solemsvåttan (område 1)
 Leistadåsen (område 2)
 Stavsjøen/Vassåsen (område 3)
 Områdene rundt Jernbanedamman (område 4)
 Høibydalen (område 5)
 Hommelvikheian (område 6)
 ”Gamle Kongeveg” (mot Gjevingåsen, område 7)
 Hommelvikhøgda/Sveiåsen (område 8)
 Forlengelse av Malvikstien (område 9)
Hensyn friluftsliv (H530)
Hensynssonen friluftsliv er brukt for de viktige friluftslivsområdene i
markaområdene som ligger lengre fra tettbebyggelsen. For å sikre verdien og
bruken av disse områdene, er det viktig at disse områdene blir opprettholdt
som sammenhengende turområder.
Formål grønt (G)
Formålet grønnstruktur er brukt på områder som ligger i eller i tilknytning til
tettstedene, slik som lekeplasser og løkker, parker, turdrag og andre
friområder, samt naturområder. Av de større områdene som på arealplankartet
er vist som grønnstruktur, er:
 Midtsandtangen
 Svartneset med Malvikstien
 Flatholman
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Stasjonsfjæra på Vikhammer og Vikhammerfjæra inngår i sentrumsformålet og
vises derfor ikke som egne områder.

4.14

Landbruk-, natur- og friluftsområder (LNF)

Spredt boligbebyggelse (SB)
Arealet i Mostadmark, som i kommuneplanens arealdel fra 2011 var avsatt til
LNF-område med tillatt utbygging til spredt boligbebyggelse, er videreført i
denne planperioden. Arealet er utvidet til å omfatte boligområdet på
Hallvardsplassen, og tillatt antall boliger er oppjustert til 20 boliger i
planperioden.
Nye boliger som ligger nær Sneisen kan tilknyttes offentlig avløpsanlegg, ved
idrettsanlegget, uten større kostnader for den enkelte. Nye boliger opp til kote
310 og som ligger nær Sneisen kan tilknyttes offentlig vann, samt slukkevann
uten større kostnader.
Sneisenområdet har tilfredsstillende adkomst og busstransport, men det vil på
sikt være behov for et gang- og sykkelvegnett. Det vektlegges at det per dato
ligger et idrettsanlegg, lekeplass, kapell og et forsamlingshus i området.
Spredt fritidsbebyggelse (SF)
Arealet i Mostadmark, som i kommuneplanens arealdel fra 2011 var avsatt til
LNF-område med tillatt utbygging til spredt fritidsbebyggelse, er videreført i
denne planen.
Spredt næringsbebyggelse som ikke er knyttet til stedbunden næring (SN)
Arealet i Mostadmark, som i kommuneplanens arealdel fra 2010 var avsatt til
LNF-område med tillatt utbygging til spredt næringsbebyggelse som ikke er
knyttet til stedbunden næring, er videreført i denne planen.
Hensyn landbruk – kjerneområde landbruk (H510)
Med ”kjerneområde landbruk” menes de arealene i kommunen som er viktige
for to av landbrukets sentrale samfunnsoppgaver; matproduksjon og
opprettholdelse av jordbrukets kulturlandskap. Kjerneområder er større
sammenhengende landbruksområder som er vurdert med henblikk på arealenes
evne til matproduksjon og kvaliteter i kulturlandskapet.
Kjerneområde 1 Leistad – Hønstad:
Den nordre halvdel av dette området er svært godt egnet til matproduksjon
blant annet på grunn av godt jordsmonn, klima og arealenes størrelse og
sammensetning. Arealene på nordsiden av E6 er velegnet til
matkornproduksjon. Området inneholder også rikt kulturlandskap med en rekke
gode kvaliteter.
Hønstadområdet lengst i sør preges av svært rike kulturlandskapsverdier, men
produksjonsevnen til disse jordbruksarealene er ikke av samme kvalitet på
grunn av spesielt klima og jordforhold. Arealene i den midtre del preges delvis
av dyrkbare arealer, men alle disse arealene er godt egnet til matproduksjon i
fremtiden og danner sammenheng i et stort kjerneområde for jordbruk i
kommunen.
Kjerneområde 2 Malvik sentrum – Smiskaret:
I hovedsak er arealene nord for E6 godt egnet til matkornproduksjon spesielt på
grunn av den sjønære beliggenheten med godt klima og jordkvaliteten med
gammel god kulturjord med god arrondering. Den øvrige del av området er
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meget godt egnet til matproduksjon og er i sin helhet godt egnet til
kornproduksjon. Hele området er preget av variert kulturlandskap.
Kjerneområde 3 Karlslyst – Hommelvikhøgda:
Dette er et relativt lite kjerneområde for landbruk. Området preges av variert
kulturlandskap som er godt bevart gjennom tidene. Samtidig har store deler av
jordbruksarealene meget god produksjonsevne og er delvis godt egnet til
matkorndyrking.
Naturmangfold og skogbruk i LNF-området
Blant annet gjennom ”Miljøregistreringen i skogbruket” (MIS), ”Levende skog”sertifiseringen og skogloven skal hensynet til det biologiske mangfoldet,
friluftslivet og bevaring av naturmiljøet bli ivaretatt.
Malvik kommune ønsker gjennom kunnskap om naturen og naturverdiene, å
bidra til et godt beslutningsgrunnlag, slik Naturmangfoldloven krever. Malvik
kommune har derfor fokus på kartlegging, dokumentering og verdisetting av
naturen og naturverdiene, det vil si kommunens naturmangfold. I
saksbehandlingen må beslutningsgrunnlag bygge på tilgjengelig informasjon.
Tilgjengelig kunnskap så langt bygger på kartlegging av biologisk mangfold og
nøkkelbiotoper gjort av Norges landbrukshøyskole, nå Universitetet for miljø- og
biovitenskap, i 2002 og viltkartlegging av NTNU Vitenskapsmuseet gjennomført
i 2009.

4.15

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone

Bestemmelser knyttet til byggegrense langs sjø og vassdrag er videreført i
denne revideringen, med unntak av byggegrense langs vassdrag i LNF-områder
(se Del 2 – Planbestemmelser og retningslinjer).
I LNF-områder er byggegrensen langs vassdrag (ferskvann) satt til 100 meter
med unntak av bebyggelse/tiltak til allmennyttige formål. Dette kan tillates 50
meter fra vassdrag. Byggegrensen langs vassdrag i LNF-områder er endret til
100 meter for å ivareta naturmangfoldet og miljøtilstanden i vassdragene, men
også av sikkerhet- og flomhensyn.
Klimaendringer påvirker vannføringen og flomsonene i vassdragene. Bekker
som tidligere ikke ble regnet som flombekker, flommer over og kan gjøre stor
skade på omgivelser og infrastruktur. Det er derfor viktig av hensyn til
samfunnssikkerheten å gjøre forebyggende tiltak, slik at man minimerer
sjansen for skader på personer og materiell. I tillegg til dette vil en byggegrense
på 100 meter gjøre områdene rundt vassdrag tilgjengelig for allmennheten og
ha stor verdi for friluftsliv og folkehelse.
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5 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)
Risiko- og sårbarhetsanalysen er blant de viktigste instrumentene for
kommunens risikostyring. Planer som utarbeides etter plan- og bygningsloven
skal fremme samfunnssikkerhet ved å forbygge risiko for tap av liv, skade på
helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv.
Kommuneplanen som styringsredskap skal legge premisser for å sikre at
samfunnssikkerhet gjennom risiko- og sårbarhetsvurderinger i tilstrekkelig grad
blir vurdert i all kommunal planlegging, slik det er nedfelt i plan- og
bygningsloven (§ 3-1 h).
Det er gjennomført en ROS-analyse for innspillsområdene som en del av
konsekvensutredningen. Konsekvensutredningen ligger som vedlegg 1 til
planbeskrivelsen. På arealplankartet er hensynssoner brukt for å markere
nedslagsfelt for drikkevann, fareområder for kvikkleire, skytebaner og
høyspent. Aktsomhetsområder for steinsprang som berører formålene
”Bebyggelse og anlegg” og ”Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur” er også
vist på kartet som hensynssone.
Det skal utarbeides et eget temakart for samfunnssikkerhet der disse og andre
aktuelle tema, som f.eks., aktsomhetsområder for steinsprang, skal tas med.
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6 VEIVALG ETTER 2030
6.1 Boligstrategi
Malvik kommune er en vekstkommune mellom to byer. Det foregår mye
byggeaktivitet i kommunen. Det er derfor behov for å vurdere i hvilke retninger
man ønsker at Malvik skal utvikle seg med tanke på nye større boligområder på
lang sikt.
For å få større utbyggingsområder relativt nært Hommelvik sentrum, må det
vurderes å omdisponere dyrket mark, spesielt på Halstad og Karlslyst. I tillegg
finnes mulige framtidige utbyggingsområder på Hommelvikhøgda (Svartnesset).
På Vikhammer er den eksisterende tettbebyggelsen fra grensa mot Trondheim
og til og med Malvik sentrum, stort sett omgitt av dyrket mark og sjø. Dette
betyr i praksis at i dette området er det bare de innebygde jordbruksområdene
på Saksvik, Vikhammer og Naustan som kan være aktuelle for framtidig
utbygging. Det blir derfor viktig å se på hvilke muligheter det er for å tillate en
vesentlig fortetting i sentrale områder på Vikhammer.
Med et slikt utgangspunkt er det viktig å la de få innebygde, dyrkede områdene
ligge som framtidig reserveareal, først og fremst med tanke på offentlige formål
og viktige arbeidsplassintensive virksomheter.
Det har kommet innspill om store nye boligområder i området rundt Midtsand
og Storsand. Det må gjøres en vurdering av om dette er aktuelle områder for
ny boligbebyggelse, og hva dette i vil kreve av teknisk- og sosial infrastruktur.
Gjennom å oppfordre til å utnytte fortettingspotensialet, kan vi få en
arealutnyttelse som bidrar til å sikre jordressursene, styrke kollektivtransporten
og revitalisere sentrumsområdene. I denne sammenhengen er det svært viktig
å sette av og gi tilgang til grønne områder, også sjønære områder.
For å se på hvor framtidige boligområder skal etableres i Malvik anbefales det at
det startes et arbeid med en boligstrategi. Denne må ta for seg boligbehovet for
en lengre periode enn kommuneplanens arealdel, og se på hvor og hvordan
kommunen skal vokse. Hvilket fortettingspotensial finnes i de ulike
boligområdene i kommunen, og hvor skal det legges til rette for etablering av
nye boligområder, dersom det er behov for dette.
Boligstrategien må også vurdere om Hommelvikhøgda bør bli det neste store
boligområdet i kommunen, eller om det fins bedre alternativer. I tillegg må
strategien se på hvordan boligutviklingen i Malvik vil påvirke blant annet sosialog teknisk infrastruktur.
Midtsandtangen Friluftsområde er nå etablert som et regionalt viktig
grøntområde. På lang sikt er det viktig å få sikret områdene videre vestover fra
Midtsand forbi Storsand og til Malvikodden/Tynesodden som sjønære
grøntområder tilgjengelig for allmennheten.
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7 VEDLEGG
Vedlegg 1:
Kommuneplanens arealdel for Malvik kommune 2018-2030.
Konsekvensutredning.
Vedlegg 2:
Konsekvensutredninger og planutsnitt. Næringsområde «nye Sveberg».
Vedlegg 3:
Trafikkvurdering lokalvegnett Malvik.
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1. Innledning
Plan- og bygningsloven (pbl) av 2008 (LOV 2008-06-27 nr 71) er lagt til grunn ved
framstilling av denne arealdelen. Henvisninger til paragrafer (§) i dette dokumentet
viser til denne loven hvis ikke annet er oppgitt. Arealdelen skal vise hvordan viktige
hensyn og forhold skal følges opp i reguleringsplaner, enkeltsaksbehandling og
gjennom senere forvaltning av arealene.
Formål som er brukt i denne arealdelen framgår av overskriftene i kapittel 3 til 7 og
følger av pbl:
§ 11-7 nr. 1. Bebyggelse og anlegg
>
Kap. 3
§ 11-7 nr. 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
>
Kap. 4
§ 11-7 nr. 3 Grønnstruktur
>
Kap. 5
§ 11-7 nr. 5 Landbruks-, natur- og friluftsliv
>
Kap. 6
§ 11-7 nr. 6 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende
strandsone

>

Kap. 7

Hvert formål har sin farge, og fargen vises i tegnforklaringen på Del 3 Arealplankartet. Arealformålet kan enten vises som eksisterende (lysere nyanse)
eller framtidig (mørkere nyanse). I denne planen vises eksisterende arealformål,
utbygde områder og de områder der formålet er vedtatt gjennom reguleringsplan. De
områder som foreslås gjennom denne revisjonen eller videreføres fra tidligere
arealplan, vises som framtidig arealformål.
Bruk av hensynssoner følger av pbl § 11-8. Hensynssoner legges oppå
arealformålene og er uavhengig av formålet. En hensynssone sier noe om hvilke
hensyn som må tas når det området den dekker eventuelt tas i bruk og utvikles
videre. Hensynssonene er delt inn i seks hovedkategorier med 1-8 spesifikke hensyn.
De hensynssonene som er brukt i denne planen står i kappittel 8.
Til hvert arealformål og hensynssone skal det gis bestemmelser og retningslinjer.
Bestemmelser angir juridisk bindende vilkår som skal følges og som må søkes
dispensasjon fra hvis de ikke følges. Retningslinjer angir forhold og prinsipper som
bør følges. Fravik fra både bestemmelser og retningslinjer skal angis og begrunnes.
1)

De juridisk bindende bestemmelsene vises med tall og vanlig skrift.

a)

Retningslinjene vises med bokstaver, kursiv og mindre skrift.

Bestemmelser og retningslinjer er utarbeidet for å styre utviklingen i kommunen i
ønsket retning slik som det framgår av samfunnsdelen og andre viktige føringer (se
Del 1 - Planbeskrivelsen).
Kommunen kan gi bestemmelser og retningslinjer for spesifikke områder som på
plankartet er vist med arealformål eller hensynssone (kappittel 3-8), eller gi
generelle bestemmelser og retningslinjer som gjelder for bestemte og overordnede
forhold uavhengig av arealformål og hensynssone. De generelle bestemmelsene og
retningslinjene er samlet i kappittel 2.
Alle dokumenter i planen kan ses og lastes ned på kommunens hjemmeside,
https://www.malvik.kommune.no/kommuneplanens-arealdel-20182030.464726.no.html
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Forkortelser:
B1-29

Nummerering av boligområder i kommunen

BYA

Bebygd areal for en tomt eller byggeområde, angitt i % eller m² og
viser hvor stor del av tomtens areal som kan bebygges inkludert
parkering, jf TEK/Grad av utnytting

BRA

Bruksarealet for bebyggelse på en tomt, jf TEK/Grad av utnytting

dB

Desibel, støymålingsenhet

Ld

Gjennomsnittlige støybelastning over virksomhetens driftstid

Lden

Gjennomsnittlige støybelastning over et år (årsmiddelverdi, dagkveld-natt)

L5AF

For støyberegninger:
nivå målt med tidskonstant ”fast” på 125 ms som overskrides av 5 %
av hendelsene i løpet av en nærmere angitt periode, dvs et statistisk
maksimalnivå i forhold til antall hendelser

MUA

Minste uteoppholdsareal. Areal som er egnet til lek, opphold og
rekreasjon og omfatter den ubebygde delen av tomta, som ikke er
avsatt til adkomst og parkering

SV

Samleveger; veger fra hovedveger og inn i boligområder

TEK

Teknisk forskrift; angir tekniske krav til byggverk, detaljering av
plan- og bygningsloven
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2. Generelle bestemmelser og retningslinjer (§ 11-9)
2.1

Generelle plankrav

1) I alle plansaker skal det redegjøres for hvordan universell utforming er
ivaretatt. Barn- og unges interesser og rettigheter skal ivaretas i planprosessen
og i planen. Barns bruk av, og bevegelser i området (stier, snarveier) skal
utredes og tas hensyn til. Kartleggingen skal dokumenteres og være en del av
planbeskrivelsen.
2) Ved utbygging av 3 eller flere boenheter kreves det reguleringsplan. For
mostadmark gjelder egne bestemmelser, se 6.3, 6.4 og 6.5.
3) Kommunen kan kreve at utbyggingstiltak som har prinsipiell betydning og/eller
får betydelig høyere utnytting, skal behandles som reguleringsplan.
4) I detaljreguleringsplaner skal tilhørende gatetun, tilgrensende gateparseller
eller offentlig rom inngå i planarbeidet. Dette for å ivareta et helhetlig miljø der
gata er et viktig element. Det kan stilles krav om at tiltak som inngår i
gatemiljøet skal opparbeides samtidig med bebyggelsen.
5) Reguleringsplanarbeid skal følge veilederen ”Bedre planlegging - færre farer”
fra Det kriminalitetsforebyggende råd. Vurderingene og foreslåtte tiltak skal
framgå av planbeskrivelsen.
6) Sol- og skyggediagram skal være del av dokumentasjonen ved komplett
reguleringsplan. Diagrammet skal vise vår- og høstjevndøgn, 20. mai og
20.august ved tidspunktene kl. 10.00, 12.00, 15.00 og 18.00. Sol- og
lysforhold for uteareal og boenheter skal prioriteres ved plassering og
utforming av nye bygg.
7) Krav til vurderinger og dokumentasjon i plansaker følger av bestemmelser og
retningslinjer i dette dokumentet, blant annet:
- Mobilitetsplan
- Fortettingspotensialet
- Arealregnskap; angivelse av antall boenheter/bygg/anlegg og størrelse,
utearealer (privat, felles), lekearealer, møteplasser
- Ivaretakelsen av universell utforming
- Adkomst
- Trafikksikkerhet
- Parkeringsregnskap
- Kulturminner og -miljø
- Støyforhold
- Grunnforhold
- Virkningen av tiltaket for nærområdet/-miljøet
- Sosial infrastruktur (skole/barnehage)
- Teknisk infrastruktur (veg, vann og avløp)
- Utbyggingsavtale
- Illustrasjoner
- Tiltaket knyttet til gjeldende krav til konsekvensutredning
- Snarveger og gang-sykkelforbindelser
- Kollektivtransport
Oversikten er ikke uttømmende.
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8) Ved etablering av ny virksomhet eller endringer i eksisterende virksomheter
som kan avgi støy eller annen forurensing, skal tiltakshaver avklare om det
kreves utslippstillatelse. Dette skal gjøres før utarbeidelse av plan.
9) Gjeldende retningslinjer og veiledere for planlegging og utbygging fra ansvarlig
fagmyndighet skal legges til grunn for faglige utredninger og planleggingen.
a) Kartlegging av barns bevegelser og bruk av områder bør følge metodikken
Barnetråkkregistrering.
b) Avstanden mellom boligblokker bør være minimum 1,5 ganger bygningens
gjennomsnitttelige gesimshøyde (1:1,5).

2.2

Minste uteoppholdsareal

1) Med minste uteoppholdsareal (MUA) menes areal som er egnet til lek, opphold
og rekreasjon og omfatter den ubebygde delen av tomta, som ikke er avsatt til
adkomst og parkering. MUA kan omfatte en kombinasjon av private områder
tilknyttet den enkelte boenhet (hage, balkong og terrasse) og fellesarealer for
flere boenheter (fellesplasser). MUA for den enkelte boenhet skal etableres i
tillegg til leke- og friområder.
2) Uterom for felles bruk skal utformes etter prinsippene om universell utforming.
Uterommet skal være godt egnet som sosial møteplass for alle aldersgrupper
og utformes slik at det kan brukes til alle årstider.
3) I alle plansaker skal det dokumenteres hvordan bestemmelsene om uterom er
ivaretatt. Kommunen kan kreve at det dokumenteres hvordan bestemmelsene
om uterom er i varetatt i byggesaker.
4) Kvalitetskrav:
- Skal ha gode solforhold og være skjermet mot forurensning, støy, sterk vind
og trafikk
- Utendørs støynivå maks. 55 dB Lden
- Arealer brattere enn 1:3 skal ikke regnes med
- Privat og felles uteoppholdsareal skal være mest mulig sammenhengende og
ligge i tilknytning til boenhetene
5) Minst 2/3 av uteoppholdsareal skal være på terrengnivå, resterende kan løses
på veranda, takterrasse etc.
6) Minimum 1/3 skal være solbelyst fra kl.10.00-18.00 ved vår- og høstjevndøgn.
a) Deler av fellesareal kan avsettes på planlagt eller eksisterende offentlig friområde med
god standard, kapasitet og tilgjengelighet dersom avstanden er maksimalt 200 m
langs trygg gangveg. Dette må avklares gjennom en reguleringsplanprosess.
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Lekeplasser

1) Størrelseskrav:
Lekeplass type

Areal totalt per
boenhet

Min. areal
per
boenhet

Min areal
totalt

Betjene
antall
boenheter

Gangavstand
fra boenhet

Småbarnslekeplass
Nærlekeplass

Minst 25 m²
opparbeidet
lekeplass per
bolig

5 m²
10 m²

150 m²
1500 m²
1)
5000 m²
2)

Maks 30
Maks 150

Maks 50 m
Maks 150 m

Maks 500

Maks 500 m

Strøkslekeplass

10 m²

Kilde: NIBR plankrav til arealer og avstander til bolig.
1) Kan deles i mindre enheter; hver på minst 500 m2
2) Kan deles i mindre enheter; hver på minst 2 500 m2
2) Det stilles krav om felles lekeplass ved utbygging av 4 eller flere boenheter.
3) Alle felles uterom skal inneholde en eller flere småbarnslekeplasser. I felles
uterom på 1000m² eller mer skal det i tillegg til småbarnslekepass etableres en
eller flere nærlekeplasser.
Strøkslekeplass bør være tilgjengelig i alle nærområder og bør primært
lokaliseres på offentlige friareal. Strøkslekeplass kan likevel kreves som en del
av større felles uterom i store feltutbygginger.
4) Kvalitetskrav:
- Lekeplasser og friområder skal sikres sentral plassering og være lett og
trafikksikkert tilgjengelig for alle brukerne.
- Lekeplasser skal avsettes før boliger og veger plasseres.
- Lekeplasser skal ha en solrik beliggenhet og være skjermet mot støy og
annen forurensning, sterk vind og trafikk.
- Utendørs støynivå maks. 55 dB Lden.
- Lekeplassene skal også ha funksjon som sosial møteplass.
- Lekeplasser skal følge prinsippet om universell utforming iht. enhver tid
gjeldende regelverk, jf. TEK.
- Lekeplasser bør legges i tilknytning til turdrag, stier eller andre grøntområder.
- Naturlig vegetasjon skal sikres og tas vare på som en del av anlegget.
- Alle lekeplasser skal være opparbeidet og godkjent iht. utomhusplan før
brukstilatelse for bolig gis.
- Lekeplassene skal utformes slik at det er mulighet for vinterbruk.
5) Minimum 1/3 skal være solbelyst fra kl.10.00-18.00 ved vår- og høstjevndøgn.
6) Småbarnslekeplass skal opparbeides med innhold hovedsaklig tilpasset barn i
barnehagealder. Det skal alltid etableres sittegruppe i tilknytning til
«småbarnslekeplass».
Eksempler på apparater på småbarnslekeplass er sandkasse, huske, sklie, små
lekehus, vipper, lekedyr, karuseller, tuneller ol.
7) Nærlekeplass skal opparbeides hovedsaklig for barn i barneskolealder, men
skal også være tilpasset yngre barn.
Eksempler på apparater på nærlekeplass er huske som kombinerer vippe-,
svinge- og/eller roterende bevegelser, huske med stor svingadius, klatreborg,
hinderløype, turnstativer, karusell, taubane, klatretårn med sklie, vann.
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8) Støkslekeplass skal kombinere funksjoner fra nærlekeplass, samt ha apparater
for plasskrevende aktiviteter. Det skal også være apparater for de yngste
barna. Det skal tilrettelegges for samspill mellom forskjellige aldersgrupper slik
at voksne også kan delta i aktiviteten.
Eksempler på apparater er alle apparater nevnt under 7) nærlekeplass, plasser
for ballspill, skatepark, sykkelløype.
2.4

Grønnstruktur

1) I nye utbyggingsområder skal minste bredde på regulert hovedgrøntdrag være
50 meter.
2.5

Fortetting

1) Med fortetting menes økt antall boenheter innenfor et område. Fortettingen
bør ikke medføre vesentlige ulemper for omkringliggende bebyggelse, spesielt
i forhold til sol-/skygge-forhold og utsikt.
2) Fortetting tillates innenfor boligområdene B1-10, 13-18, 20-29.
3) Ved fortetting med 3 eller flere boenheter kreves det reguleringsplan.
4) Ønsket fortetting og valgt løsning skal grunngis og bygge på en vurdering av
fortettingspotensialet til tomten/området. Det skal utarbeides en stedsanalyse
som blant annet ser på forhold til omkringliggende bebyggelse, områdets
karakter, tilgang til grønt- og lekeområder, adkomstforhold, trafikksikkerhet
og sosial- og teknisk infrastruktur. Stedsanalysen skal være en del av
planforslaget.
5) Fortettingssoner:
Sone A: Fortetting/omforming innenfor definert sentrumsformål på
Vikhammer og i Hommelvik.
Sone B: Fortetting i tettbygde områder; områder/tomter med direkte adkomst
fra hovedveg eller samleveg. Boligområde B 1-10, 20-28.
Sone C: Villahagefortetting i tettbygde områder for boligområdene B 13-18,
B25 og B29.
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Utnyttelses- MUA per
grad, inntil
boenhet
*
**

% BYA =
40 %

B

Småhusbebyggelse
, kjede,
flermannsbolig, tunstruktur

2-4 etg., % BYA =
inkl.
35 %
sokkel og
loft

C

Enebolig/
2-mannsbolig

gjeldende % BYA =
plan 2-3 35%
etg.
dersom
ikke
regulert

Parkerings
-krav bil
per
boenhet
***

40 m²
1, felleshvorav
løsning i
min. 50% i kjeller
fellesløsning
80 m²
hvorav
min. 25% i
fellesløsning
ved 4 eller
flere
boenheter
150 m²

Avfallsløsning

Plankrav

Felles
Reguleringsnedgravd plan

1,5,
Felles
Reguleringsfortrinns-vis nedgravd plan
i fellesløsning/
kjeller

1,5

Felles
Plankrav for
nedgravd ikkeregulerte
og
områder
samlepunkt
skal
vurderes.
Private
dunker
kan
tillates

*% BYA = tillatt bebygd areal etter TEK/Grad av utnytting, angir i % hvor stor del av
tomten som kan bebygges inkludert parkering.
** Krav til minimum uteareal er overstyrende for BYA.
*** parkeringskrav for sykkel se 2.7 Parkeringsbestemmelser
6) Fortetting uten krav til reguleringsplan:
Ved fortetting uten krav til reguleringsplan gjelder følgende tabell for tiltak i
områder avsatt til boligbebyggelse (B1-10, B20-24 og B26-28). Tabellen
gjelder ikke i områder hvor reguleringsplan er nyere enn 20.06.2011 eller i
områder hvor grad av utnytting er regulert høyere enn 35 % BYA.
Maks. byggehøyde over
ferdig gjennomsnittlig
planert terreng

Grad av utnytting,
inntil

MUA per
boenhet

Parkeringskrav
bil per boenhet *

7,5 m mønehøyde, 6,5 m
gesimshøyde

% BYA = 35 %

80 m²

1,5

* 15 m2 legges til grunn per parkeringsplass i grad av utnytting
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Parkeringsbestemmelser

1) Krav:
Formål

Bil *

Sykkel –
min.

Per

Bolig

0,5 – 2

1

<55 m² BRA

Bolig

1–2

2

55-100 m² BRA

Bolig

1–2

3

>100 m² BRA

Forretning

1

2

100 m² BRA

Kontor

1

2

100 m² BRA

Industri/ lager

1

1

100 m² BRA

Forsamlings/konferanselokaler

5

10

100 m² BRA

Hotell/
overnattingssteder

0,5

0,5

gjesterom

Serveringssteder

3

7

100 m² BRA

Barnehager

6

2,0

avdeling

Skole (grunnskole)

5

5

10. årsverk

Bo- og servicesenter
(sykehjem)

2

1

10. seng

Treningsstudio

2

2

100 m² BRA

* Parkeringskrav for bil ved fortetting se tabeller om fortetting.
2) Ved bruksendring eller økt antall bruksenheter kreves det bil- og
sykkelparkeringsplasser jf. tabellen.
3) Kommunen kan unntaksvis godkjenne at biloppstillingsplasser helt eller delvis
legges annet sted i rimelig nærhet med tinglyst rettighet. Kommunen kan for
den enkelte tomt fastsette lempinger eller skjerpelse i kravene når det
foreligger særlige grunner.
4) Minst 5 % av plassene skal lokaliseres og utformes slik at de er egnet for
forflytningshemmede, dog ikke mindre enn 1 plass. Parkeringsplasser for
forflytningshemmede skal plasseres så nære hovedinngangen som mulig, helst
i en avstand på under 20 meter.
5) Ved alle plansaker, og byggesaker som medfører bruksendring eller økt antall
bruksenheter, skal det følge med et parkeringsregnskap. Plassering av
parkeringsplassene skal framgå av utomhusplan.
6) Det skal legges til rette for lading av elbil i tilknyttning til boliger.
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Mobilitetsplan og ABC-planlegging

1) Mobilitetsplan:
Ved etableringer av virksomheter over 20 ansatte eller utbyggingsprosjekter
større enn 400 m² BRA, skal det utarbeides mobilitetsplan for den samlede
transporten som virksomheten skaper. Kravet skal også dekke søknad om
bruksendring.
Mobilitetsplanen skal inneholde dokumentasjon på /vurdering av:
- Antall ansatte
- Besøksintensitet
- Omfang av vareleveranse og eventuelt godstransport. All transport inn og ut
av virksomheten (personreiser til/fra jobb, reiser i arbeid, besøksreiser,
varelevering, godstransport)
- Fordeling av transporten gjennom døgnet.
- Fordeling av virksomhetens samlede transport per transportmiddel
- Tilrettelegging for ønsket reisemiddelfordeling
Konsekvensutredning skal alltid inneholde mobilitetsplan.

2) ABC-planlegging skal legges til grunn ved lokalisering av virksomheter:

Næringskategorier (over logistikk, lokalisering, størrelse, transportbehov og
bilavhengighet med mer).

Bedrift

Kriteria

Lokaliseres

Eksempler

A

Høy arbeidsplass- og
besøksintensivitet i
forhold til
grunnarealet, og lav
bil- og
godsavhengighet.

- innenfor
sentrumsområdene
Hommelvik, Sveberg og
Vikhammer

Skoler, barnehager,
kommuneadministrasjon,
offentlig og privat
tjenesteyting,
dagligvarebutikker,
konsulenter, kontor- og
servicebedrifter

B

Moderat arbeidsplassog besøksintensivitet i
forhold til
grunnarealet, og
moderat bil- og
godsavhengighet.

- i tilgrensende
sentrumsområder til
Hommelvik, Sveberg og
Vikhammer

Hommelvik Jernvare,
Hommelvik autosenter, Torp
ridesenter, Vikhammer
Camping

C

Lav arbeidsplass- og
besøksintensivitet i
forhold til
grunnarealet, og høy
bil- og
godsavhengighet.

- i nærhet og med god
tilknytning til E6.
Havnerelatert virksomhet
knyttes til Muruvik Havn

Plasskrevende næring, som
f.eks industri og lager

2.8

Estetikk og utforming

1) I alle plan- og byggesaker skal det inngå en redegjørelse for og vurdering av
tiltakets estetiske sider, både i forhold til selve tiltaket, omgivelsene og til
fjernvirkning.
2) Fjernvirkning av bygg skal dempes og bruk av reflekterende farger skal
unngås. Det skal utarbeides særskilt estetisk analyse der byggverk vil få en
fjernvirkning.
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3) Ved planlegging og bygging av samferdselstiltak, skal det stilles krav til og
redegjøres for estetiske tiltak.
a) Det bør legges avgjørende vekt på å bevare åsprofiler og landskapssilhuetter. Ny
bebyggelse skal underordne seg områdets topografiske særpreg, og skal utformes i
samspill med omgivelsenes karakter, kulturlandskap og den tradisjonelle
byggeskikken.

2.9

Skilt og reklame

1) All skilting og reklame skal vurderes. I sentra, ved større byggetiltak og langs
større samferdselsårer, skal det redegjøres særskilt for skilting og reklame.
Det kan kreves at beskrivelse av skilting skal inngå i beskrivelse av bygningers
fasader.
2) Skilt og reklame skal plasseres på veggflaten. Det tillates ikke plassert på tak,
møne eller over gesims. I områder som ikke er avsatt til sentrumsformål kan
frittstående skilt eller ID- master benyttes der det er flere virksomheter eller
større informasjonsbehov.
3) Plassering og utforming av skilt og reklame skal følge prinsippet om universell
utforming.
4) Skilt eller reklameinnretninger m.v. skal ikke dekke mer enn ¼ -del av
bygningens horisontale fasadelengde, begrenset til 4 meter. Samlet areal skal
ikke overstige 8 m². Der det er flere virksomheter med samme inngang skal
det være et felles og ensartet skilt.
5) Lyssetting skal ta hensyn til omgivelsene. Lyskasser tillates kun under
spesielle forutsetninger, og da med lukket front.
6) Det tillates bare skilt og reklame for egen virksomhet og produkter. Reklame
skal være underordnet i forhold til virksomhetens navn/ logo. I vinduer tillates
bare firmanavn eller logo.
7) Løsfotoreklame som er til hinder for allmenn ferdsel eller vedlikehold tillates
ikke.
2.10

Kulturminner og kulturmiljø

1) Kulturminner og bygninger med antikvarisk og kulturhistorisk verdi skal
ivaretas i forbindelse med plan- og byggesaker. Ved plansaker skal
eksisterende og planlagte forhold dokumenteres.
2) Kommunen kan etter byggesaksforskriften § 19 gi pålegg om utbedring av
bevaringsverdige bygninger.
a) Kulturminner som veier, steingjerder, hustufter, krigsminner med mer, bør vurderes
bevart. Antikvarisk verdifulle bygninger, og bygninger og anlegg som er del av et
helhetlig kulturmiljø/kulturlandskap, bør bevares og ikke rives eller endres slik at
verdien forringes.

2.11

Kjøpesenter

1) Kjøpesentre kan bare etableres eller utvides innenfor sentrumsområdene i
kommunen.
2) Forskrift om rikspolitiske bestemmelser for kjøpesentre skal legges til grunn
ved etablering av kjøpesenter.
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3) Nærbutikker med dagligvareprofil på inntil 1300 m2 BRA kan etableres i
tilknytning til boligområder utenfor sentrumsområdene.
2.12

Veg

1) Ved planlegging og dimensjonering av offentlige veg, og gang- og
sykkelløsninger skal håndbøkene «Vei og gateutforming N100» og
«Vegbygging N200» , eller nyere vesjoner, legges til grunn.
2) Det tillates kun én avkjørsel per boligtomt.
3) Ved alle vegprosjekter skal det vurderes:
- behov for opparbeidelse av gang- og sykkelveg, sykkelfelt, fortau og
snøopplag
- mulighet for å etablere eller vedlikeholde grønnstrukturelementer i
tilknytning til vegen (trerekker, alleer, bekker med mer). Vurderingene skal
følge saken.
4) Alle samleveger skal ha minimumsstandard med fortau.
a) Samleveger
Samlevegene går fra boligfelt og fram til sentra i tettstedene, skoler, hovedveger etc.

2.13

Kollektivknutepunkt og holdeplasser

1) Stoppesteder for buss og bane skal utformes i henhold til krav om universell
utforming.
2) For alle bussholdeplasser skal det avsettes plass for leskur. Det skal settes av
areal til sykkelparkering ved alle bussholdeplasser. Ved kollektivknutepunkt
skal det avsettes areal for doble leskur og sykkelparkering under tak.
3) Det skal vurderes behov for innfartsparkering ved etablering av nye
holdeplasser.
4) Det skal tilrettelegges for sanntidsinformasjon ved holdeplasser langs
kollektivaksene.
a) Det bør vurderes etablering av trådløst nettverk, langtidsparkering/-parkering over
natten og ladestasjoner for elbiler ved kollektivknutepunkt og innfartsparkering.

2.14

Byggegrense langs jernbane

1) Der hvor det i byggeområder ikke er et klart naturlig hinder mot
jernbanesporet, må det sikres med sikringsgjerde.
2.15

Byggegrense langs sjø og vassdrag

1) Med sjø menes saltvann. Med vassdrag forstås i bestemmelsene vann,
elvestrekninger, bekker, innsjøer og dammer med tilhørende kantsone som
har naturlig tilsig.
2) Innenfor LNF-området tillates ikke ny bebyggelse nærmere sjøen (saltvann)
enn 100 meter.
Der det i reguleringsplan for tettbygde strøk ikke er angitt byggegrense mot
sjøen, skal bebyggelse og oppføring av påbygg, tilbygg, samt garasjer og
uthus for eksisterende småhusbebyggelse, lokaliseres minst 30 meter fra
strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvannstand.
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3) Det fastsettes byggeforbudssone på 100 meter langs vassdrag i LNF-områder.
Det kan likevel innenfor byggeforbudssonen tillates etablering av ny
bebyggelse/tiltak til allmennyttige formål 50 meter fra vassdraget.
I byggeområder gjelder 30 meter. Byggeforbudssone langs det vernede
vassdraget Homla er 100 meter, se punktet Båndleggingssone verna vassdrag
(H740). I Hommelvik sentrum gjelder områdereguleringsplanen for Hommelvik
sentrum, planID 201205.
Eventuell etablering av ny bebyggelse/tiltak ved og rundt Foldsjøen må skje
over kote 210.55 pga. isgang/høy vannstand.
Innenfor byggeforbudssonen tillates ikke iverksatt tiltak, herunder
bekkelukking. Nødvendige tiltak for å sikre og ivareta vann- og naturmiljøet vil
kunne tillates etter vurdering av fagmyndighet.
4) Ved etableringer innenfor 100-metersbeltet til sjø og vassdrag skal det
gjennomføres en vurdering av flomrisiko og havnivåstigning.
2.16

Høyspentlinjer og byggegrenser

1) Planlagte byggeområder for boliger, hytter, campingvogner, institusjoner,
skoler, barnehager, områder hvor barn og unge oppholder seg og permanente
arbeidsplasser skal ikke ligge innenfor en sone som overskrider anbefalte
verdier jf. veiledning fra Statens Strålevern.
a) Når gater rehabiliteres, eller det gjennomføres fortetting eller utbygging i området, bør
luftlinjer (høyspent/lavspent/tele/fiber) legges i jordkabel.

2.17

Innhold i utbyggingsavtaler

1) Utbyggingsavtale kan benyttes dersom det er nødvendig å sikre at
utbyggingen skjer i samsvar med kommuneplanens arealdel, reguleringsplan,
og kommunens handlings- og økonomiplan. Utbyggingsavtalen kan blant annet
omfatte opprusting, etablering og drift/vedlikehold av nødvendig/vedtatt
teknisk/grønn infrastruktur. Utbyggingsavtalen kan også omhandle antall
boliger, type og utforming av boliger.
(jf plan- og bygningsloven § 17-2, og kommunens forutsigbarhetsvedtak)
2.18

Vann og avløp

1) Kommunens VA-norm skal legges til grunn ved behandling og gjennomføring
av offentlig ledningsnett.
2.19

Overvann

1) Håndtering av overvann skal løses lokalt, eventuelt ved fordrøyning. Rent
overvann skal fortrinsvis benyttes som en ressurs og som et positivt
landskapselment i bomiljøet, i forbindelse med rekreasjonsformål og for å
fremme naturmangfold. Ved reguleringsplan og søknad om bygge- og
anleggstiltak, skal det redegjøres for lokal overvannshåndtering.
2.20

Støy

1) Støybelastningen fra tiltak og/eller virksomheter skal midles over driftstid eller
Lden. For grenseverdier vises det til gjeldende lover og retningslinjer.
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2) Der boenheter blir liggende støyutsatt til, settes det krav om en stille side der
minimum ett soverom plasseres.
3) Støyskjermingstiltak skal inneholde en estetisk vurdering av forholdet til
omgivelsene vedrørende omfang, materialbruk og fargevalg.
4) Gjeldene retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging skal legges til
grunn ved nye tiltak.
2.21

Radon

1) Det skal gjennomføres og dokumenteres radonsikringstiltak for alle nye
byggeprosjekter, jf. TEK.
2) Dokumenterte målinger av radonkonsentrasjonen i bygget skal foreligge
senest 1 år etter at brukstillatelse eller ferdigattest er gitt. Avbøtende tiltak
skal iverksettes ved konsentrasjoner over gjeldende tiltaksgrense.
2.22

Grunnforhold og geotekniske forhold

1) Dokumentasjon på den geotekniske sikkerheten for et område, herunder
muligheten for at området kan inngå i et skred som utløses i naboarealene,
skal foreligge ved all utbygging.
2) All utbygging under marin grense (150 -200 moh) må vurderes i forhold til
kvikkleire. Disse områdene kan ikke utbygges før det foreligger
dokumentasjon på at den geotekniske stabiliteten for området er tilstrekkelig.
3) Ved regulering i sjønære områder skal en sikre at ny bebyggelse ikke
plasseres flomutsatt i forhold til stormflo og forventet havnivåstigning for
området.
4) Ny bebyggelse skal ikke plasseres flomutsatt, jf. TEK og fagmyndighetens til
enhver tids gjeldende retningslinjer. Ved område- og detaljregulering skal det
innarbeides bestemmelser om minste kote for terreng og grunnmur der dette
er aktuelt for å sikre bebyggelse og anlegg mot flom.
2.23

Forurenset grunn

1) I områder med forurenset grunn eller fare for forurensning i grunn skal
Forurensningsforskriften legges til grunn for alle plan- og byggesaker.

3. Bebyggelse og anlegg (§ 11-7) (§ 11-10)
3.1

Boligbebyggelse (B)

1) Tiltak i områder avsatt til boligbebyggelse.
Følgende tabell gjelder for tiltak i områder avsatt til boligbebyggelse (B1-29).
Tabellen gjelder ikke i områder hvor reguleringsplanen er nyere enn 20.juni
2011 eller i områder hvor grad av utnytting er regulert høyere enn 30% BYA.
Ved fortetting gjelder bestemmelse 2.6. For parkeringsbestemmelser se punkt
2.7.

Side
16 50

Malvik kommune

–

Kommuneplanens areadel 2018–2030

-

DEL 2 Planbestemmelser og retningslinjer

Maks. byggehøyde over ferdig
gjennomsnittlig planert terreng

Grad av utnytting,
inntil

MUA per
boenhet

7,5 m mønehøyde, 6,5 m gesimshøyde

% BYA
= 30 %

150 m²

* 15 m2 legges til grunn per parkeringsplass i grad av utnytting
2) Definisjon på enebolig med sekundærleilighet:
Enebolig med sekundærleilighet er en bolig med to boenheter der den minste
boenheten ikke overstiger 60 m² bruksareal (BRA) og ikke utgjør mer enn
50% av bruksarealet til hovedenheten.
3) Garasjer i områder avsatt til boligebyggelse:
Maksimal mønehøyde skal ikke overstige 5,5 meter, målt fra gjennomsnittelig
ferdig planert terrengnivå. Størrelse på garasjer skal avpasses tomtestørrelse
og bygningsvolum på den enkelte tomt og helheten i omgivelsene.
4) B26 - Sakslund terrasse
Det stilles krav til reguleringsplan for området.
Punkt 2.2 generelle krav gjelder for området. I tillegg skal reguleringsplanen
blant annet vise/beskrive:
- tomteinndeling
- trafikksikkerhet
- kartlegge dagens bruk av grønstrukturen
- grønnstruktur og adkomst til fremtidig Malviksti
Listen er ikke uttømmende.
5) B27 - Foten
Det stilles krav til reguleringsplan for området.
Punkt 2.2 generelle krav gjelder for området. I tillegg skal reguleringsplanen
blant annet vise/beskrive:
- adkomst til området
- adkomst til tilgrensende fremtidig boligområde
- tomteinndeling
-hensynet til tilgrensende grønnstruktur og adkomst inn til dette området
Listen er ikke uttømmende

6) B28 –Bjørklia
Det stilles krav til reguleringsplan for området.
Punkt 2.2 generelle krav gjelder for området. I tillegg skal reguleringsplanen
blant annet vise/beskrive:
- tomteinndeling
Listen er ikke uttømmende.
7) B29 - Smiskaret
Det stilles krav til reguleringsplan for området.
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Punkt 2.2 generelle krav gjelder for området. I tillegg skal reguleringsplanen
blant annet vise/beskrive:
- gangforbindelse langs adkomstveg
- tomteinndeling
Listen er ikke uttømmende.
3.2

Fritidsbebyggelse (F)

1) F1 - Kolonihage Herjuan
Området skal benyttes til kolonihage med tilhørende parseller. Det tillates
tomter på maksimalt 300m². Maksimalt tillat BYA=50m².
Det stilles krav til reguleringsplan for området.
Punkt 2.2 generelle krav gjelder for området. I tillegg skal reguleringsplanen
blant annet vise/beskrive:
- plassering av bebyggelse i forhold til landbruksjorda
- tomteinndeling
- parkering
- byggegrense til vassdrag
Listen er ikke uttømmende.
2) F2 – Jøssåstjønna
Det tillates tomter på maksimalt 500m². Maksimalt tillatt BYA=80m². I tillegg
kan det tillates frittliggende uthus i en etg. på inntill BYA=30m².
Det stilles krav til reguleringsplan for området.
Punkt 2.2 generelle krav gjelder for området. I tillegg skal reguleringsplanen
blant annet vise/beskrive:
- Tomteinndeling
- Grønnstruktur og stier
- Parkering til allmenheten
- Byggegrense mot vassdrag
- Naturmangfold
Listen er ikke uttømmende.

3.3

Sentrumsformål (S)

1) S1 - Vikhammer:
- Sentrumsformålet omfatter forretning, tjenesteyting og boligbebyggelse.
- Videreutviklingen av sentrumsområdet skal avklares gjennom plan, jf. Planog bygningsloven § 11-9 nr.1, se punktet Gjennomføringssone Vikhammer
(H810_2).
- Innenfor sentrumsformålet skal boligfortetting skje iht. sone A, Fortetting.
2) S2 - Sveberg:
- Sentrumsformålet omfatter forretning og tjenesteyting. Innenfor
sentrumsområdet åpnes det ikke for boligbebyggelse.
3) S3 - Hommelvik:
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De delene av Hommelvik sentrum som ikke er en del av områdeplanen for
Hommelvik sentrum, er avsatt til sentrumsformål. Sentrumsformålet omfatter
forretning, tjenesteyting og boligbebyggelse.
3.4

Fritids- og turistformål (FT)

1) Utvidelse av campingplasser kan ikke skje uten at det utarbeides
reguleringsplan.
2) Spikertelt tillates ikke. Med spikertelt menes tilbygg til campingvogner,
innkledning av campingvogner og frittstående konstruksjoner.
3) Platter/terrasser i tilknytning til campingvogn godkjennes inntil en størrelse på
15 m2 når plassert på terreng.
4) Tilknytning av campingområder til kommunalt ledningsnett tillates bare på
steder der vogner er oppstilt på godkjent campingplass, der eier av
campingplassen er VA-abonnent og vannforbruket blir målt over vannmåler.
Dette gjelder også tilknytning til privat anlegg som er tilknyttet kommunalt
nett.
3.5

Kombinert formål

1) NF2 – Nærings- og forretningsområdet Storsand-Vulu østre:
I det kombinerte formålet åpnes det for kunnskapsnæring og plasskrevende
servicenæring.
Kjøpesenter slik det er definert i "Forskrift om rikspolitiske bestemmelser for
kjøpesentre" inngår ikke i formålet.
Det stilles krav til reguleringsplan, jf. Plan- og bygningsloven § 11-9 nr.1.
Reguleringsplanen skal blant annet vise/beskrive:
tomteinndeling
næringssammensetninger, drøftet i forhold til handels- og
lokaliseringsanalysen
- grønnstrukturer, sti og bekkedrag
- adkomstforhold til/fra E6 og ny veiforbindelse til næringsområdet fra
Reitankrysset
- gang- og sykkeladkomst, kollektivtilgjengelighet og parkeringsdekning
- erstatningsareal for dyrka og dyrkbar mark
- "nødutgang" for vilt
- vann og avløp
- trafikksikkerhet
Listen er ikke uttømmende.
Planbeskrivelsen skal drøfte tiltaket i forhold til Forskrift om rikspolitisk
bestemmelse om kjøpesentre av 27.06.2008.
-

Kommunens handels- og lokaliseringsanalyse med overordnet senterstruktur,
skal legges til grunn for planarbeidet.
Det må gjennomføres en konsekvensutredning i henhold til plan- og
bygningslovens bestemmelser. Noen sentrale temaer som må vurderes er:
-

Jordbruk
Naturmangfold
Friluftsliv og rekreasjon
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- Vannressurser – nedslagsfelt
- Topografi/omfattende terrengbearbeiding
- Sikker vannleveranse
- ROS
- Adkomst
- Belastning på Svebergkrysset
- Økonomi
Listen er ikke uttømmende.
Reguleringsplanen må vise løsinger med avbøtende tiltak med utgangspunkt i
konsekvensutredningen.
Reguleringsplanen for ny E6 må være vedtatt før det kan vedtas en
reguleringsplan for dette området.
Nytt fullverdig kryss, med av og på kjøringsramper i alle retninger, på Reitan,
må være etablert før det kan gis tilatelse til tiltak innenfor området.
Ny lokalveg mellom Reitankrysset og Sveberg krysset skal være etablert før
det kan gis tillatelse til tiltak innenfor området. Jf. Trafikkvurdering
lokalvegnett i Malvik, datert mai 2018 (vedlegg 3).
Faglige utredninger og dokumentasjon på andre tilsvarende eller bedre
løsninger enn nytt Reitankryss og ny lokalveg, kan tilfredsstille
rekkefølegkravene om etablering av ny lokalveg og nytt fullverdig kryss på
reitan. Disse tiltakene må etableres før det kan gis tillatelse til tiltak innenfor
området. Utredningene må vise trafikkavviklingen i området Reitankrysset og
Svergkrysset (hele næringsområdet), og påvirkningen på Svebergkrysset ved
andre løsninger.
Dyrkamark og dyrkbar mark skal ved jordflytting og etablering av ny
dyrkamark, erstattes i forholdet 1:1, forutsatt at erstatingsarealet er likeverdig
med opprinnelig dyrkamark.
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Råstoffutvinning (R)

1) R2 - Masseuttak Vollan
Det stilles krav om reguleringsplan for området. Reguleringsplanen skal
omhandle dette området og området på Vollan avsatt til deponi (se
bestemmelse 3.9. nr. 4)
Reguleringsplanen skal blant annet beskrive/vise:
-

avrenning og fordrøyning
adkomst
hensynet til skiløype
plan for etappevis uttak av steinmasser
støy og støv
naturmangfold
hensynet til vassdragene i området
påvirkning av beiteområde
friluftsliv
hensynet til skileikområde og parkeringsplassen
trafikksikkerhet
driftstider
tilbakeføringsplan til LNF og frist for tilbakeføring av de ulike etappene og
hele bruddet

Listen er ikke uttømmende.
Uttaket av masser skal gjøres etappe vis, det vil si at første etappe skal
ferdigstilles før neste etappe kan påbegynnes. Uttaket skal gjennomføres på
en slik måte at det er mulig å avslutte steinbruddet etappevis.
Etter ferdigstillelse av bruddet skal arealet tilbakeføres til LNF-formål.
3.7

Næringsbebyggelse (N)

1) N2 - Muruvik Havn:
Før ny virksomhet etableres på Muruvik havn skal ny veg være bygd i henhold
til reguleringsplanen.
2) N4 - IKAP-Nye Sveberg
Bedrifter som etablerer seg må ligge i kategorien B og C-bedrift i ABCplanleggingsmodellen, det vil si arealkrevende virksomheter jf IKAP.
Tillatt parkeringsdekning settes til maksimalt 1,0 plass per 100 m².
Det stilles krav til områderegulering, jf Plan- og bygningsloven § 11-9 nr.1, se
Gjennomføringssone IKAP-Nye Sveberg (H810_4).
3.8

Idrettsanlegg (I)

1) I1 – Skileik
Innenfor området tillates det etablert skileik. Skileikområdet skal utformes på
en slik måte at det kan benyttes til landbruksformål utenom vintersesongen.
2) Jord- og skogloven skal gjelde innenfor området, jf Skogloven § 2 og
Jordloven § 2.
3) Det settes krav om reguleringsplan ved ny eller endring av eksisterende
virksomhet.
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Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg (A)

1) A1 - Travbane
Det stilles krav til reguleringsplan.
Reguleringsplanen skal blant annet vise/beskrive:
-

Geoteknisk dokumentasjon for områdestabilitet og bæreevne
Hensynet til vassdrag og avrenning
Flomsikring
Stabilisering/plastring av Vikhammerelva
Hensynet til ørreten
Vann og avløp
Erstatningsareal for dyrka og dyrkbar mark
Jordflytting
Plassering av trenerstaller
Parkering
Adkomst
Trafikksikkerhet
Trasé for kommunal veg
Avstand til E6
Kulturminner
Naturmangfold
Støy

Listen er ikke uttømmende.
Dyrkamark og dyrkbar mark skal ved jordflytting og etablering av ny
dyrkamark, erstattes i forholdet 1:1, forutsatt at erstatingsarealet er likeverdig
med opprinnelig dyrkamark.

Arealet må konsekvensutredes i henhold til plan- og bygningslovens
bestemmelser.
Noen sentrale temaer som må vurderes er:
-

jordbruk
naturmangfold
vannressurser
adkomst
kulturminner

Listen er ikke uttømmende.
Reguleringsplanen må vise løsninger for avbøtende tiltak.
2) A2 - Deponi for rene masser – Verkland
Det stilles krav om reguleringsplan for området.
Reguleringsplanen skal blant annet beskrive/vise:
- avrenning og fordrøyning
- adkomst
- trafikksikkerhet
- plan for etappevis oppfylling
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støy og støv
naturmangfold
hensynet til rødlistearter
driftstider
behov for gang-sykkelløsning langs Forbordvegen
størrelse på deponiet
jordflytting
tilbakeføringsplan til LNF og frist for tilbakeføring

Listen er ikke uttømmende.
Endelig avgrensning skal avgjøres i reguleringsplanen.
Arealet skal tilbakeføres til landbruksjord.
3) A3 - Deponi for rene masser – Sjøvold
Det stilles krav om reguleringsplan for området.
Reguleringsplanen skal blant annet beskrive/vise:
- avrenning og fordrøyning
- adkomst
- plan for etappevis oppfylling
- støy og støv
- naturmangfold
- hensynet til tilgrensende hytteområde
- driftstider
- størrelse på deponiet
- jordflytting
- tilbakeføringsplan til LNF og frist for tilbakeføring
Listen er ikke uttømmende.
Arealet skal tilbakeføres til landbruksjord etter endt oppfylling.
4) A4 - Deponi for rene masser – Vollan
Det stilles krav om reguleringsplan for området. Reguleringsplanen skal
omhandle dette området og området på Vollan avsatt til råstoffutvinning (se
bestemmelse 3.6. nr. 1).
Reguleringsplanen skal blant annet beskrive/vise:
-

avrenning og fordrøyning
adkomst
plan for etappevis oppfylling
støy og støv
naturmangfold
hensynet til vassdragene i området
påvirkning av beiteområde
friluftsliv
hensynet til skiløype
hensynet til skileikområde og parkeringsplassen
trafikksikkerhet
driftstider
størrelse på deponiet
Jordflytting
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tilbakeføringsplan til LNF og frist for tilbakeføring

Listen er ikke uttømmende.
Arealet skal tilbakeføres til landbruksjord etter endt oppfylling.
5) A5 - Deponi for rene masser – Buås
Det stilles krav om reguleringsplan for området.
Reguleringsplanen skal blant annet beskrive/vise:
- avrenning og fordrøyning
- adkomst
- hensynet til skiløype
- parkeringsplass til allmenn bruk
- plan for etappevis oppfylling
- naturmangfold
- støy og støv
- driftstider
- størrelse på deponiet
- jordflytting
- tilbakeføringsplan til LNF og frist for tilbakeføring
Listen er ikke uttømmende.
Arealet skal tilbakeføres til landbruksjord etter endt oppfylling.

4. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 11-7) (§ 11-10)
4.1

Veg

1) Gang- og sykkelvegen mellom Hommelvik og Sveberg skal bygges slik at det
blir separat felt for gående og syklende.
4.2

Parkeringsplasser (P)

1) P1 - Parkering Vollan
Innenfor området tillates det etablert offentlig parkering.
2) P2 - Parkering Jervskogen sør
Innenfor området tillates det etablert offentlig parkering.
a) Innfartsparkering:
- Det bør etableres ladestasjon for el-biler.
- Deler av parkeringsplassene bør tilrettelegges for langstidsparkering / parkering over
natten.
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5. Grønnstruktur (§ 11-7) (§ 11-10)
5.1

Grønnstruktur (G)

1) Områder for grønnstruktur skal ha et naturlig preg. Trær og annen vegetasjon
som etter kommunens skjønn er viktig for rekreasjon og lek eller for
naturmangfold, skal tas vare på.
2) Det kan, etter behov og i samråd med kommunen, tillates enkel tilrettelegging
som for eksempel opparbeiding av turstier, utplassering av benker og
lekeapparater og etablere beplantning.
3) Det skal sikres god sammenhengende kontakt innenfor og mellom
grøntområdene, spesielt mellom sjø og markaområder. Det skal utarbeides og
utplasseres skilting og informasjon om områdene og turmulighetene.
4) All opparbeidelse og skjøtsel skal skje på måter som ivaretar landskapets
karakter og egenart.
5) Vegetasjonen skal være naturlig og stedegen.
6) Innenfor området avsatt til grønnstruktur på Midtsandtangen (G1) tillates det
opparbeidet en mindre brygge/molo til rekreasjonsbruk. Bryggen/moloen skal
være universelt utformet. Vurdering av rassikkerheten, grunnforhold og
påvirkningen av naturmangfoldet, og eventuelle avbøtende tiltak skal følge
saken. Tiltak må søkes om og forslag til løsning må utarbeides i samråd med
kommunen.

6. Landbruks, natur- og friluftsformål (§ 11-7) (§ 11-11)
6.1

Landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF) (§ 11-7 nr.5. a.)

1) Innenfor LNF-området er det forbudt med spredt bolig-, nærings- og
fritidsbebyggelse. Nye skogskoier tillates ikke.
Denne bestemmelsen er ikke til hinder for:
- at eksisterende bolig-, nærings- og fritidsbebyggelse tillates oppbygd etter
brann.
- mindre vesentlig utvidelser av eksisterende bolig-, nærings- og
fritidsbebyggelse (presiseringer for fritidsbebyggelse se punktet 6.4).
2) I LNF-områder kan det ikke etableres ny utbygging i konflikt med nasjonale
eller regionale viktige natur- og viltområder.
3) Turveger skal tilpasses landskapet og gå i turdrag som gir varierte opplevelser.
Turveger i tettstedene er en viktig del av kommunens kommunikasjonssystem
og skal sikres gjennom planlegging, drift og vedlikehold. Det skal sikres
trafikksikre forbindelser og god tilgjengelighet mellom de ulike grøntområdene.
4) Nærturområder, turdrag og snarveger og adkomst til disse, skal sikres i
regulerings-, dele- og byggesaker. Prinsippet om universell utforming skal
tilstrebes i planlegging og opparbeiding.
5) Etablering av rasteplasser og gapahuker og lignende i tilknytning til turdrag og
nærturområder, må omsøkes. Tiltakene skal fremme allmennhetens bruk av
områdene.
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6) Turveger og tilrettelagte tiltak for friluftsliv i LNF-områder skal ikke være til
hinder for landbruksdrift, samtidig som driften ikke skal hindre tilgjengelighet
til bruk av turvegen.
7) Kulturlandskapspreget i LNF-områdene skal opprettholdes. Det må tas særlig
hensyn for å unngå forringelse av kulturlandskapskvalitetene som omfatter
både dyrket mark og tilhørende bygningsmiljøer.
8) Ved omdisponering av dyrkamark og dyrkbar mark skal ved jordflytting og
etablering av ny dyrkamark, erstattes i forholdet 1:1

6.2

Fellesbestemmelse spredt bebyggelse (§ 11-7 nr. 5.b.)

1) Kulturlandspreget i områdene opprettholdes. Det tas særlig hensyn for å unngå
forringelse av kulturlandskapskvalitetene som omfatter både dyrket mark og
tilhørende bygningsmiljøer. For tiltak i nærheten av områder som er omtalt i
Fylkesmannens prosjekt «Oppfølging av særlig verdifulle kulturlandskap i SørTrøndelag» og i rapporten «Kartlegging av verdifull kulturmark i Mostadmarka,
Malvik» (NTNU Rapport botanisk serie 2007-3), må det vises hensyn.
6.3

Spredt boligbebyggelse (SB) (§ 11-7 nr.5. b.)

1) Innenfor område for spredt boligbebyggelse som avsatt på arealplankartet,
kan det tillates inntil 20 nye boligenheter, evt. med en sekundærleilighet per
bolig, i planperioden.
2) For boligbebyggelse kreves detaljregulering hvis en ny etablering medfører at
det oppstår klyngebebyggelse. Med klyngebebyggelse menes fire eller flere
boliger.
3) Det tillates tomtefradeling på maksimalt 1 000 m². Maksimalt tillatt utnyttelse
er % BYA= 30%. Ny bebyggelse og tilbygg til eksisterende bebyggelse skal ha
farge, form og volum som passer til øvrig eksisterende bebyggelse i området,
for øvrig utnyttelse iht. plan- og bygningsloven.
4) Boliger skal ha adkomst via godkjent avkjørsler fra offentlig veg, fortrinnsvis i
fellesløsning.
5) All boligbygging innenfor området må skje med godkjent enkeltrenseanlegg
eller tilknytning til et godkjent fellesanlegg.
6) Ny bebyggelse skal fortrinnsvis lokaliseres nær eksisterende bebyggelse.
Ny bebyggelse eller adkomst til bebyggelsen skal ikke ligge på dyrket eller
dyrkbar mark, komme i konflikt med verdifullt kulturlandskap eller
naturmangfold av nasjonal eller regional verdi. Veiledende avstand er 30
meter. Etableringene skal heller ikke være til hinder for driften av jord- og
skogbruksarealer. Veiledende avstand til gårds- og driftsbygninger er 100
meter. Kommunens landbruksmyndighet skal godkjenne plasseringen i hvert
enkelt tilfelle.
a) Boliger bør tilknyttes offentlig vann.
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Spredt fritidsbebyggelse (SF) (§ 11-7 nr.5. b.)

1) Innenfor område for spredt fritidsbebyggelse som avsatt på arealplankartet,
kan det tillates inntil 15 nye fritidshus i planperioden.
2) For fritidsbebyggelse kreves det detaljregulering hvis den ny etablering
medfører klyngebebyggelse. Med klyngebebyggelse menes fire eller flere
fritidsboliger.
3) Fritidsbebyggelse skal ha maksimal rafthøyde 3,0 meter, ha saltak og
takvinkel på minimum 22 grader og maks. 33 grader. Det skal brukes
naturvennlige materialer. Fasader og fargevalg skal tilpasses omkringliggende
terreng og vegetasjon.
4) Såfremt forholdet til friluftsinteresser og estetiske retningslinjer er ivaretatt,
kan utvidelse tillates av eksisterende fritidsbebyggelse i en etasje og til totalt
BYA=80m². I tillegg kan det tillates frittliggende uthus i en etasje på inntil
BYA=30m².
5) Ved fremføring av vann til fritidsboligen må godkjent avløpsløsning foreligge.
6) Tomten skal være sikret adkomst og parkering. Adkomst skal skje via
godkjent avkjørsler fra offentlig veg, fortrinnsvis i fellesløsning.
7) Ny bebyggelse skal fortrinnsvis lokaliseres nær eksisterende bebyggelse.
Ny bebyggelse eller adkomst til bebyggelsen skal ikke ligge på dyrket eller
dyrkbar mark, komme i konflikt med verdifullt kulturlandskap eller
naturmangfold av nasjonal eller regional verdi. Veiledende avstand er 30
meter. Etableringene skal heller ikke være til hinder for driften av jord- og
skogbruksarealer. Veiledende avstand til gårds- og driftsbygninger er 100
meter. Kommunens landbruksmyndighet skal godkjenne plasseringen i hvert
enkelt tilfelle.
6.5

Spredt næringsbebyggelse (SN) (§ 11-7 nr.5. b.)

1) Innenfor område for spredt næringsbebyggelse som avsatt på arealplankartet,
kan det tillates inntil 6 spredtbygde bygg for næringsvirksomhet i
planperioden.
2) For næringsbebyggelse kreves detaljregulering hvis en ny etablering medfører
at det oppstår klyngebebyggelse. Med klyngebebyggelse menes tre eller flere
næringsbygg.
3) Etablering av ny næringsbebyggelse tillates med inntil BRA=200m².
4) Næringsvirksomheten skal ha adkomst via godkjent avkjørsler fra offentlig
veg, fortrinnsvis i fellesløsning.
5) Alle næringsbygg innenfor området må ha godkjent enkeltrenseanlegg eller
tilknytning til et godkjent fellesanlegg.
6) Ny bebyggelse skal fortrinnsvis lokaliseres nær eksisterende bebyggelse.
Ny bebyggelse eller adkomst til bebyggelsen skal ikke ligge på dyrket eller
dyrkbar mark, komme i konflikt med verdifullt kulturlandskap eller
naturmangfold av nasjonal eller regional verdi. Veiledende avstand er 30
meter. Etableringene skal heller ikke være til hinder for driften av jord- og
skogbruksarealer. Veiledende avstand til gårds- og driftsbygninger er 100
meter. Kommunens landbruksmyndighet skal godkjenne plasseringen i hvert
enkelt tilfelle.
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a) Næringsbebyggelsen bør tilknyttes offentlig vann.

7. Sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone (§ 11-7) (§ 11-11)
7.1

Tematiske bestemmelser og retningslinjer (§ 11-11)

1) Tiltak (f.eks. brygger, gjerder, mudring, utfylling etc.) i sjøen, strandsonen og
i/langs vassdrag som ikke er avklart gjennom plan, tillates ikke.
7.2

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

1) Innenfor områder avsatt til bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende
strandsone skal hensynet til friluftslivet og naturmangfoldet vektlegges høyt.
Alle saker innenfor dette området skal inneholde en dokumentasjon på
hvordan friluftslivet og naturmangfoldet påvirkes ut i fra en samlet vurdering.
7.3

Friluftsformål (FRI)

1) Friområder i sjø skal ses i sammenheng med det tilgrensende grønt-/LNFformålet på land.
2) I friluftsområder i sjø åpnes det ikke for båter på svai (båter som ligger i
fortøyning på sjøen).
3) I friluftsområder i sjø tillates ikke ferdsel med motoriserte kjøretøy, med
unntak av ferdsel direkte til kai/brygge/naust.
4) Innenfor friluftsområder skal hensyet til naturmiljøet ivaretas.
5) Innenfor området avsatt til friluftsformål på Midtsandtangen (FRI1) tillates det
opparbeidet en mindre brygge/molo til rekreasjonsbruk. Bryggen/moloen skal
være universelt utformet. Vurdering av rassikkerheten og påvirkningen av
naturmangfoldet, og eventuelle avbøtende tiltak skal følge saken.

7.4

Naturområde (NO)

1) Innenfor områder avsatt til naturområde skal hensynet til naturmangfoldet
vektlegges høyt.
Alle saker innenfor dette området skal inneholde en dokumentasjon på
hvordan naturmangfoldet påvirkes ut i fra en samlet vurdering.
2) Av hensynet til hekking for sjøfugel er det forbud mot all ferdsel i perioden
15.april – 15. juli, innenfor området NO1 i plankartet.

7.5

Fiskeområder (FI)

1) Tillatelse til andre tiltak innenfor formålet må avklares med Fiskeridirektoratet.
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8. 8. Hensynssoner (§ 11-8)
Sikringssoner jf. § 11-8 a) :
8.1

Nedslagsfelt drikkevann (H110)

1) I tilknytning til vann- og reservevannkildene Stavsjøen, Jonsvatnet,
Bakktjønna, Damtjønna og Vennatjønna er det et generelt byggeforbud.
Byggeforbudssonen omfatter også nedslagsfeltet for de aktuelle vannkildene.
2) Drikkevannskildene med nedslagsfelt skal ivaretas både som drikkevannskilder
og rekreasjonsområder. Drikkevannskildenes nedslagsfelt skal holdes fri for
tiltak som kan skade vannkvaliteten.
3) Bjørnmyra høydebasseng skal ivaretas som drikkevannskilde.
Drikkevannskildens nedslagsfelt skal holdes fritt for tiltak som kan skade
vannkvaliteten.
4) For drikkevannet Jonsvatnet med nedslagsfelt gjelder bestemmelser og
retningslinjer fra Trondheim kommune.
8.2

Trasé for fremtidig vann- og avløpsledninger (H190)

1) Innenfor dette området tillates det etablert vann og avløpsledninger. Tiltak
innenfor dette området skal ikke komme i konslikt med framtidige vann og
avløpsledninger.
Det tillates ikke ankring innenfor området.
8.3

Dumpeområde i sjø (H190)

1) Det foreligger et generelt forbud mot dumping i sjø, med mindre det etter
søknad blir gitt tillatelse av Fylkesmannen.
Faresoner jf. § 11-8 a):
8.4

Kvikkleire (H310_1)

Områdene fra NVEs faresonekart, kvikkleirekart, er lagt til grunn.
1) Disse områdene kan ikke utbygges før det foreligger dokumentasjon på at den
geotekniske stabiliteten for området er tilstrekkelig. Tilstrekkelig
dokumentasjon av sikkerhet mot skred skal sendes på høring til ansvarlig
myndighet.
Om øvrige forhold vedrørende grunnforhold, se planbestemmelsen 2.24.
8.5

Steinsprang (H310_2)

Områdene fra NVEs aktsomhetskart for steinsprang er lagt til grunn.
1) Disse områdene kan ikke utbygges før det foreligger dokumentasjon på at den
geotekniske stabiliteten for området er tilstrekkelig. Tilstrekkelig
dokumentasjon av sikkerhet mot skred skal sendes på høring til ansvarlig
myndighet.
Om øvrige forhold vedrørende grunnforhold, se planbestemmelsen 2.24.
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Skytebane (H360)

1) I områder avsatt med faresone skytebane, Venna, Ivermoen, Hønstad, skal
det ikke iverksettes tiltak som kan komme i konflikt med virksomheten, med
hensyn til støy, fare og sikkerhet. Eventuelle tiltak må utredes i forhold til
eventuelle konflikter.
8.7

Høyspent (H370)

1) H370_1:
Byggegrense mot nord 19 m, byggegrense mot sør 16 m.
2) H370_2:
Byggegrense på 38 m i hver retning.

Sone med særlig angitt hensyn jf. § 11-8 c):
8.8

Hensyn landbruk - kjerneområde jordbruk (H510)

Område H510_1: Leistad-Hønstad
Område H510_2: Malvik sentrum-Smiskaret
Område H510_3: Karlslyst-Hommelvikhøgda
1) Dette er områder som i et 50-års perspektiv forbeholdes
jordbruksproduksjon.
2) Det er viktig å unngå å dele opp kjerneområdene i flere mindre deler.
3) Retningen på nye utbyggingsområder styres vekk fra kjerneområdene.
8.9

Hensyn friluftsliv (H530)

1) Dette er områder som i et 50-års perspektiv forbeholdes
friluftslivsinteresser.
2) Det er viktig å unngå å dele opp hensynssonene i flere mindre deler.
3) Retningen på nye utbyggingsområder styres vekk fra hensynssonene.
4) Utøvelsen av friluftsliv i hensynssonen skal ikke være til hinder for jord- og
skogbruksdrift.
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8.10

Hensyn grønnstruktur - nærturområder og turdrag (H540)

Område
Område
Område
Område
Område
Område
Område
Område
Område

H540_1:
H540_2:
H540_3:
H540_4:
H540_5:
H540_6:
H540_7:
H540_8:
H540_9:

Aunvåttan/Solemsvåttan
Leistadåsen
Stavsjøen/Vassåsen
Områdene rundt Jernbanedamman
Høibydalen
Hommelvikheian
”Gamle Kongeveg” (mot Gjevingåsen)
Svartnesset/Sveiåsen
Forlengelse av Malvikstien

1) Retningen på nye utbyggingsområder styres vekk fra hensynssonene.
Båndleggingssone jf § 11-8 d):
8.11

Båndleggingssone Hevillen naturreservat (H720)

1) For forvaltningen av naturreservatet Hevillen vises det til gjeldende forskrift,
vedtatt 17.12.2010.
8.12

Båndleggingssone kulturminner (H730)

Område: gravhaugene på Vikhammer Nedre, Bjørkholt og Vikhammerløkka.
1) Båndlagte områder omfatter områder som er vernet/fredet med hjemmel i
Kulturminneloven (både automatisk fredet og vedtaksfredet). Vernede
områder med sikringssone på 5 m er vist på arealplankartet.
2) Bygge- og anleggstiltak innenfor slike områder og tiltak som kan påvirke
formålet med vernet kan bare skje etter særskilt tillatelse fra
kulturminnemyndighetene. Dette gjelder også graving av kabel- og
dreneringsgrøfter eller andre typer terrenginngrep. Søknad om tiltak som
berører disse områdene skal forelegges kulturminnemyndigheten, Trøndelag
fylkeskommune.
8.13

Båndleggingssone verna vassdrag (H740)

1) Homlavassdraget er vernet i Verneplan for vassdrag.
St.prp.nr.75 (2003-04) - Supplering av Verneplan for vassdrag (2005) (123/2
Homla.).
Verdiene bak vernet av Homla skal ivaretas.
2) Aktiviteten innenfor område som berøres av vern av Vikelva (Jonsvannet
Ranheim) jf. Vannressursloven, reguleres etter stortingsvedtak og vedtatte
rikspolitiske retningslinjer.
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Gjennomføringssone jf § 11-8 e):
8.14

Gjennomføringssone Vikhammer (H810_2)

1) Det skal utarbeides en områderegulering for å avklare arealbruk, lokalisering
og utnyttelse innenfor hensynssonen, jf Plan- og bygningsloven §11-9 nr.1.
2) Kommunens handels- og lokaliseringsanalyse med overordnet senterstruktur,
skal legges til grunn for planarbeidet.
3) Det er knapphet på ledige arealer på Vikhammer. Prinsippet om fortetting og
en konsentrert utbygging skal legges til grunn.
a) Sentrumsinnhold:
- tjenesteyting (offentlig) som skole, barnehage, idrett, grønt
- møtearenaer og offentlige (by-)rom
- konsentrert kunnskapsbasert og arbeidsintensiv næring; kontorarbeidsplasser
- konsentrert boligutbygging (eks. leilighetskonsepter, boliger på toppen av
næringsbygg/forretning)
- kollektivknutepunkt for buss og tog med parkering
- dagligvarehandel og øvrig grunnleggende service- og handelstilbud (frisør, etc)
b) Kontakten med sjøen og tilgang til den med sikt og ferdsel, prioriteres.
Fylkesvegen skal ikke framstå som en barriere, alternativer skal vurderes inkludert
miljøtunnel.
c) Hovedprinsipp lokalisering:
- nord for fylkesvegen 950: (offentlig), skole, idrett og grønt, noe
boligfortetting/”avtrapping” mot eksisterende boligområder
- sør for fylkesvegen 950: næring/kontorlokaler, boliger/leilighetskonsepter, offentlig
d) Høyder:
- 4-6 etg sør for fv950
- 2-6 etg nord for fv950
- Holde lav høyde nord for fv950 slik at inn- og utsynet mellom Vikhammer og sjøen
ikke reduseres, og man opprettholder og legge til rette for nær kontakt mellom stedet
og sjøen. Offentlige bygg som skole og barnehage og idrettsanlegg/-baner er bygg og
anlegg som det hensiktsmessig å holde lav høyde på (sammenlignet med konsentrert
næring og bolig), slik at disse funksjonene på sikt bør flyttes nord for fv950.
- på sørsiden av fv950 og opp mot den bratte Vikhammeråsen kan man bygge mer
konsentrert og i høyden ut fra terrenget.
- krysset ved Rema/Prix (dagens handelssentrum) åpne for høyere utnyttelse også
nord for fv950, men ikke på bekostning av sol- og lysforholdene for tilgrensende
boliger.

Oversikten er ikke uttømmende.
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8.15 Gjennomføringssone IKAP - Nye Sveberg (H810_4)
1) Det skal utarbeides en samlet områdeplan (jf Plan- og bygningsloven § 11-9
nr.1), med utgangspunkt i H810_4, for hele næringsområdet Nye Sveberg
med utdypende konsekvensutredning før det kan vurderes størrelse og
utstrekning av næringsformål.
Planavgrensningen samt størrelsen på mulig næringsareal skal avklares
gjennom områdeplanen.
Områdeplanen skal blant annet vise:
- Næringssammensetninger
- Adkomst
- Det må også gjøres en landskapsmessig vurdering av tekniske inngrep som
vil ligge utenom feltet avsatt til næring.
-Utredninger av infrastruktur, og skal omfatte aktuelle arealer i forhold til
dette.
- Planlegging i forhold til vannavrenning, også spesielt med tanke på
reservedrikkevannskilden Stavsjøen.
- Hvordan salamandere i området med trekkruter skal hensyntas, og
avbøtende tiltak i forhold til dette.
- Utbyggingens virkning på og eventuelle endringer av vannbalansen i
området, inkl. eventuell påvirking på storsalamanderen
-Grøntdrag og grønne korridorer i og gjennom næringsområdet.
- Feltundersøkelse som avdekker eventuelle berørte arter som KU datert
28.01.11 ikke omhandler.
Listen er ikke uttømmende.
2) Området for næringsbebyggelse skal ikke omfatte forretning/handel og
tjenesteyting.
Bedrifter som etablerer seg må ligge i kategorien B og C-bedrift.
Tillatt parkeringsdekning i området settes til maksimalt 1 plass per 100 m²
bebygd areal.
3) Områdeplanarbeidet skal ta utgangspunkt i konsekvensutredning Nye Sveberg
datert 28.01.11.
4) Influensområdet i forhold til Nye Sveberg også utenfor H810_4 skal vurderes i
den videre konsekvensutredningen.
5) Svebergkrysset må utbedres før ny virksomhet kan etableres i
næringsområdet. I forbindelse med områdeplanen må løsning i forhold til
fullverdig kryss her utredes. Rapporten «Trafikkvurdering lokalvegnett Malvik»
skal legges til grunn (utgitt av COWI 19.04.2018).
6) Nytt fullverdig kryss, med av og på kjøringsramper i alle retninger, på Reitan,
må være etablert før det kan gis tilatelse til tiltak innenfor området.
Ny lokalveg mellom Reitankrysset og Sveberg krysset skal være etablert før
det kan gis tillatelse til tiltak innenfor området. Jf. Trafikkvurdering
lokalvegnett i Malvik, datert mai 2018 (vedlegg 3).
Faglige utredninger og dokumentasjon på andre tilsvarende eller bedre
løsninger enn nytt Reitankryss og ny lokalveg, kan tilfredsstille
rekkefølegkravene om etablering av ny lokalveg og nytt fullverdig kryss på
reitan. Disse tiltakene må etableres før det kan gis tillatelse til tiltak innenfor
området. Utredningene må vise trafikkavviklingen i området Reitankrysset og
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Svergkrysset (hele næringsområdet), og påvirkningen på Svebergkrysset ved
andre løsninger.
8.16
Gjennomføringssone – Ny vegløsning til Stormyra/Stjørdal
(H810_6)
1) Før det kan vurderes areal til vegformål i området, må det gjennomføres
konsekvensutredning i henhold til plan og bygningslovens bestemmelser.
Forskrift om konsekvensutredninger gir føringer for sentrale tema.
Konsekvensutredningen må vise løsninger med avbøtende tiltak.
a) Noen sentrale temaer som må vurderes er:
- naturmangfold
- friluftsliv og rekreasjon
- grunnvannsforhold
- topografi/ omfattende terrengbearbeiding
- ROS
- økonomi
Listen er ikke uttømmende.
b) Konsekvensutredningen må vise løsninger med avbøtende tiltak
c) Vegløsningen skal fortrinnsvis skje via en tunnelløsning gjennom Malvik kommune.

8.17
Gjennomføringssone – Stav handels- og næringspark – Brannlia
pukkverk (H810_7)
1) Før det kan vurderes areal til næringsformål i området, må det gjennomføres
konsekvensutredning i henhold til plan og bygningslovens bestemmelser.
Noen sentrale temaer som må vurderes er:
- jordbruk og skogbruk
- naturmangfold
- friluftsliv og rekreasjon
- vannressurser - nedslagsfelt
- topografi/ omfattende terrengbearbeiding
- sikker vannleveranse
- ROS
- adkomst
- økonomi
- avgrensning av området
- trafikkpåvirking på Svebergkrysset
Listen er ikke uttømmende.
Konsekvensutredningen må vise løsninger med avbøtende tiltak.
2) Dersom konsekvenutredningen konkluderer med at området er egnet til
næringsformål, stilles det krav om felles planlegging for hele området.
3) Nytt fullverdig kryss, med av og på kjøringsramper i alle retninger, på Reitan,
må være etablert før det kan gis tilatelse til tiltak innenfor området.
Ny lokalveg mellom Reitankrysset og Sveberg krysset skal være etablert før
det kan gis tillatelse til tiltak innenfor området. Jf. Trafikkvurdering
lokalvegnett i Malvik, datert mai 2018 (vedlegg 3).
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Faglige utredninger og dokumentasjon på andre tilsvarende eller bedre
løsninger enn nytt Reitankryss og ny lokalveg, kan tilfredsstille
rekkefølegkravene om etablering av ny lokalveg og nytt fullverdig kryss på
reitan. Disse tiltakene må etableres før det kan gis tillatelse til tiltak innenfor
området. Utredningene må vise trafikkavviklingen i området Reitankrysset og
Svergkrysset (hele næringsområdet), og påvirkningen på Svebergkrysset ved
andre løsninger.
Detaljeringssone § 11-8 f):
8.18
Videreføring av juridisk bindende reguleringsplan
(H910_201205)
1) Områdeplan for Hommelvik sentrum, planID 201205, gjelder for området, se
punktet Gjennomføringssone Hommelvik (H810_3).
8.19
Videreføring av juridisk bindende reguleringsplan
(H910_201307)
1) Gjeldende detaljreguleringsplan for E6, Planid 201307, gjelder inntil ny plan
foreligger.
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Arealplan - ID: 201701
Saksnummer:
Godkjent i kommunestyret:
Koordinatsystem: EUREF 89, UTM sone 32
Kartgrunnlag: FKB - kartdata

Kartmålestokk 1: 30000

Arkstørrelse: A0

TEGNFORKLARING
BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 11-7, NR 1)
Nåværende

Fremtidig

LANDBRUKS-,NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT (PBL § 11-7, NR 5)
Nåværende

Fremtidig

Sikringsonegrense

LINJESYMBOL
Nåværende

Fremtidig

Boligbebyggelse

Landbruks-,natur- og friluftsformål samt reindrift

Angitthensyngrense

Adkomstveg

Fritidsbebyggelse

LNFR-areal ,Spredt bolig-,fritids-og næringsbebyggelse

Gjennomføringgrense

Turveg/turdrag

Sentrumsformål

LNFR-areal ,Spredt boligbebyggelse

Byggegrense

Jernbane

Forretning
Tjenesteyting
Fritids- og turistformål
Råstoffutvinning

Farled

Nåværende

Båndlegginggrense

Hovedveg tunnel

Fremtidig

Andre typer bebyggelse
Uteoppholdsareal
Grav og urnelund
Kombinert bebyggelse og anleggsformål

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 11-7, NR 2)

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
Farleder
Småbåthavn

Friluftsområde

HENSYNSSONER (PBL § 11-8)
Faresone - Skytebane

- H370

Faresone - Høyspenningsanlegg (ink høyspentkabler)

- H110

Sikringsone - Nedslagsfelt drikkevann

- H190

Sikringsone - Andre sikringssoner

Kollektivknutepunkt

- H810

Gjennomføringsone - Krav om felles planelegging

Parkering

- H510

Angitthensynsone - Hensyn landbruk

- H530

Angitthensynsone - Hensyn friluftsliv

GRØNNSTRUKTUR (PBL § 11-7, NR 3)

- H540

Angitthensynsone - Hensyn grønnstruktur

Nåværende

- H720

Båndlegging etter lov om naturvern - nåværende

- H730

Båndlegging etter lov om kulturminner - nåværende

- H710

Båndlegging etter andre lover - nåværende

- H910

Detaljeringsone-Reguleringsplan skal fortsatt gjelde

Havn

Fremtidig
Grønnstruktur
Friområde
Park

Samleveg tunnel

Drikkevann

- H360

Bane

Planens begrensning

KODER FOR AREALBRUK I PLANEN:

Fiske

Faresone - Ras- og skredfare

Veg

Samleveg
Grense for arealformål

- H310
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Jernbane tunnel

Detaljeringgrense

Idrettsanlegg

Fremtidig

Faresone grense

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (PBL § 11-7, NR 6)

Næringsbebyggelse

Nåværende

LINJESYMBOL

70

A = Andre typer bebyggelse og anlegg
R = Råstoffutvinning
B = Boligbebyggelse
RA = Renovasjonsanlegg
FT = Fritids- og turistformål
S = Sentrumsformål
FRI = Friluftsområde i vann
SN = Spredt næringsbebyggelse
FR = Forretning
SB = Spredt boligbebyggelse
F = Fritidsbebyggelse
SF = Spredt fritidsbebyggelse
FT = Fritids- og turistformål
T = Tjenesteyting
FI = Fiske
VS = Vegserviceanlegg
FL = Farleder
G = Grønnstruktur
GL = Gravlund
H = Havn
I = Idrettsanlegg
LNF = Landbruk-, natur- og friluftsformål
NO = Naturområde i vann
N = Næringsbebyggelse
NF = Kombinert bebyggelse og anleggsformål
NG = Naturområde - grønnstruktur
PR = Park and ride
P = Parkering
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1

Om konsekvensutredningen

1.1

Planprogrammets krav til konsekvensutredningen
Malvik kommune fastsatte planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2018-2030 I
kommunestyret 24.4.2017. Kommuneplanens arealdel er kommunens overordnede plan for alle
arealer i hele kommunen, og er ett av kommunens styringsverktøy for å gjennomføre samfunnsdelen.
Arealplanen skal vise sammenhengen mellom hva som er ønsket framtidig samfunnsutvikling i
kommunen, og hvordan arealene skal disponeres for å oppnå dette. Arealdelen skal også ivareta
regionale og nasjonale mål, føringer og forventninger.
Kommuneplanens arealdel skal angi hvordan arealene i kommunen skal brukes, og hvilke hensyn som
skal ivaretas ved disponering av arealene.
Ved utarbeidelse av kommuneplanens arealdel skal det alltid gjennomføres en konsekvensutredning,
jamfør § 4-2 i plan- og bygningsloven og § 6 i forskrift om konsekvensutredninger.
Konsekvensutredningen skal vise hvilke viktige miljø- og samfunnsverdier som berøres av de foreslåtte
tiltakene. Videre skal utredningen beskrive virkningene på disse verdiene for alle nye områder for
utbygging og ved vesentlig endret arealbruk i eksisterende byggeområder.

1.2

Innspill og prosess
1.2.1 Innspill
Kommunen kunngjorde ønske om innspill i annonse datert 31.1.2017. Fristen for å komme med
innspill ble satt til 30.4.2017. Ved fristens utløp hadde det kommet 40-50 innspill. To av innspillene har
ikke blitt vurdert i konsekvensutredningen da de inngår i arealet for områdereguleringsplanen for
Hommelvik. I etterkant av fristen har Malvik travlag kommet med nytt innspill til travbane og
ytterligere en revisjon av innspillet. Det siste reviderte innspillet kom i slutten av januar 2018 og er i
liten grad inkludert i utredningen.
1.2.2 Prosess
Malvik kommune har gjennomført møter med mange av aktørene som har kommet med innspill til
kommuneplanen.
Det er ikke utarbeidet temavise utredninger knyttet til prosessen med kommuneplanens arealdel. Det
vises i denne sammenheng til planprogrammet og de utredninger som ble gjennomført ved
utarbeidelse av arealdelen i 2010.
Multiconsult ble engasjert for å gjennomføre konsekvensutredning av alle innspill, og det har vært
jevnlige møter mellom Malvik kommune og Multiconsult i forbindelse med utarbeidelse av
konsekvensutredningen.
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Metode og ROS-analyse for bebyggelse og anlegg

2.1

Metode
Konsekvensutredningen presenterer konsekvenser for miljø og samfunn av nye byggeområder og
områder der det blir foreslått en vesentlig endring i arealbruk. Utredningene er basert på kjente
registreringer i offentlige databaser, data fra kommunen, analyser og faglig skjønn. Det er også brukt
andre kjente opplysninger fra andre utredninger og ulike fagrapporter. Det er samlet inn informasjon
fra alle relevante fagavdelinger i kommunen.
Metodikken som er brukt er hentet fra Miljøverndepartementet sin veileder T-1793
«Konsekvensutredninger Kommuneplanens arealdel». Konsekvensutredningen skal beskrive
virkningene av enkeltområder og av de samlede arealbruksendringene i planforslaget. Det skal også gis
en vurdering av enkeltområder i forhold til overordnede strategier. Det er også benyttet metode for
konsekvensanalyse hentet fra Statens vegvesen sin veileder V712 «Konsekvensanalyser». Det er gjort
tilpasninger og forenklinger i metoden slik at den er relevant både for aktuelle tema og andre tema.
Områdets verdi vurderes på bakgrunn av kjent kunnskap i det enkelte planområdet. Omfanget av
tiltakene vurderes i forhold til nullalternativet, som er dagens arealformål. Konsekvensene av et tiltak
for et gitt tema kommer fram ved å sammenstille områdets verdi med tiltakets omfang på verdiene, i
henhold til metodikken i V712. Samlet vurdering av konsekvens for et gitt tiltak baseres på resultatene
av vurdering av konsekvens for alle tema supplert med faglig skjønn, lokalkunnskap og eventuelle
spesielle forhold ved det aktuelle tiltaket. Områder av nasjonal og regional verdi vektlegges ved
sammenstilling av samlede konsekvenser.
I kommuneplanens arealdel fokuserer utredningene på de ikke-prissatte konsekvensene.
Konsekvensene framstilles ved bruk av trafikklys farger. Dette for å illustrere konsekvensene på en
enkel måte.

Positiv konsekvens, nøytralt, liten negativ konsekvens
Middels eller usikker negativ konsekvens
Stor eller svært stor negativ konsekvens

2.2

Utredningstema og Kunnskapsgrunnlag
Planprogrammet har følgende tema til utredning:
Miljø
-

Forurensing (klimagasser og annet utslipp til luft, jord og vann)

-

Støy

-

Jordvern

-

Naturmangfold

-

Kulturminner og kulturmiljø

-

Grønnstruktur og friluftsliv
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Samfunn
-

Transportbehov

-

Teknisk infrastruktur

-

Kommunalt tjenestebehov

-

Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet

-

Folkehelse

-

Nærmiljø og barn og unges oppvekstsvilkår

-

Kommunens arealstrategi.

Områdets verdi skal vurderes på bakgrunn av tilgjengelig informasjon og skal i første rekke basere seg
på tilgjengelig kunnskap lokalt, og eksternt i temakart, databaser og andre kilder og utredninger.

Etter flere diskusjoner mellom administrasjonen i kommunen og konsulent ble man enige om følgende
utredningstema:
-

Naturmangfold

-

Vannmiljø og forurensing/klima (utslipp til vann og grunn)

-

Kulturminner

-

Landskap/estetikk (kulturlandskap)

-

Jordbruk/skogbruk

-

Friluftsliv

-

Folkehelse (nærmiljø, grønnstruktur, barn og unges oppvekstvilkår, gang- og sykkelveger,
kriminalitetsforebygging, luftkvalitet og støy)

-

Transport/klima (avstander, kollektivtransport, energibehov og –løsninger, utslipp av
klimagasser)

-

Kommunal infrastruktur (veg, vann og avløp, skole og barnehage)

-

Samfunnssikkerhet og beredskap (naturfare, ulykker og beredskap)

-

Samfunnsliv (strategier fra samfunnsdelen og IKAP)

Konsekvensutredningen skal beskrive hvordan verdi- og omfang er vurdert for innspillene og hvilke
kriterier som har ligget til grunn for vurderingen. Etter møte med Malvik kommune ble det besluttet at
all informasjon skulle framkomme i en tabell, og at det ikke skulle leveres separate vurderinger og
tabeller for verdi- og omfangsvurdering.
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Følgende datagrunnlag er benyttet:
-

Konsekvensutredning for ny E6 Ranheim – Værnes. Statens Vegvesen 2015. Utredningen
inneholder 9 temautredninger, ROS-analyse, Geoteknisk rapport, Ingeniørgeolgisk rapport,
støyrapport og støyutredninger.

-

Stusdal, V (2006). Oppfølging av særlig verdifulle kulturlandskap i Sør-Trøndelag. Rapport:
Malvik kommune. Rapportserie Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Avdeling for landbruk og
bygdeutvikling. 39 sider.

-

Rangbru, B. 2017. Globalt truede fugler og landpattedyr i S-Trøndelag. Hvor i fylket finnes de?
Hvordan kan vi ta bedre vare på disse artene. Notat fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

-

Thingstad, P. G., Skei, J.K. og Daverdin, M. 2010. Viltområdekartlegging i Malvik kommune.
NTNU Vitenskapsmuseet Zoologisk Notat 2010, 4: 1-37.

-

Artsdatabanken. 2015. Norsk rødliste for arter.

-

Artsdatabanken 2011. Norsk rødliste for naturtyper.

-

Malvik kommune. 2010. Kommuneplanens arealdel 2010 – 2021.

-

Malvik kommune 2010. Steinbrudd i Malvik. Behovet og muligheter for å etablere nye
steinbrudd. Administrativ melding. Datert 14. september 2010.

-

Malvik kommune 2010. Deponi for rene masser i Malvik. Behov og muligheter. Administrativt
melding. Datert 14. september 2010.

-

Trondheimsregionen 2015. IKAP-2. Mål, strategier og retningslinjer for arealutvikling i
Trondheimsregionen.
o

-

Vedlegg: Kunnskapsgrunnlag IKAP-2

Trondheimsregionen 2015. Massedeponi i Trondheimsregionen – regional utredning av
områder for deponering av rene masser. Vedtatt i regionrådet 17. april 2015.
o

Vedlegg: Regional vurdering områder deponi. Høringsutkast 20. juni 2014.

o

Vedlegg: Regional vurdering områder deponi – tilleggsutredning. Høringsutkast 13.
februar 2015.

o

Klepsland, J.K. og Laugsand, A.E. 2013. Naturtypekartlegging i forbindelse med
utredning av areal for deponi av løsmasser – Trondheimsregionen. BioFokus-rapport
2013-30.

-

Naturbase (www.naturbase.no)

-

Artskart fra Artsdatabanken (www.artskart.artsdatabanken.no)

-

Vann-Nett (www.vann-nett.no)

-

Askeladden-Kulturminner (www.askeladden.ra.no)

-

NIBIO Kilden (www.kilden.nibio.no) – tema arealressurser, skogdata, miljøfigurer i skogbruket,
dyrkbar jord.

-

NVE ATLAS (www.atlas.nve.no) – kvikkleiresoner, jordskred, steinras, snøskred, flom og
flomsoner.
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-

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 2011. Samfunnssikkerhet i arealplanlegging.
Kartlegging av risiko og sårbarhet.

-

Sluttrapport fra Mostadmarkutvalget. 2017.

Informasjon fra Malvik kommune fra arealplanlegging, kulturetaten, teknisk etat (veg, vann og avløp).

2.3

ROS-analyse
Alle innspill til Bebyggelse og anlegg i kommuneplanens arealdel er vurdert med tanke på naturfarer,
samfunnssikkerhet og beredskap i en enkel ROS-analyse. Det er benyttet en forenklet utgave av
metodikken til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2011). Alle innspill er vurdert
enkeltvis under kapittel 4. Videre er sentrale ROS-tema vurdert samlet her. Som grunnlag for
prioriterte vurderinger er Malvik kommune sin helhetlige ROS-analyse lagt til grunn. Grunnlagsdata for
vurderinger av enkeltinnspill er hentet fra kjente kartdata hos NVE Atlas, NGI og Statens vegvesen sin
vegdatabase. Alle områder som ligger under marin grense skal ha et spesielt fokus knyttet til
risikovurderinger.
2.3.1 Metode
Sannsynlighetsvurdering
Vurdering av sannsynligheten for at en uønsket hendelse skal inntreffe bygger på kjennskap til lokale
forhold, erfaringer, statistikk og annen relevant informasjon. Vurderingen kan ofte være usikker og
skjønnsmessig på grunn av mangelfullt erfaringsgrunnlag. I denne ROS-analysen er det benyttet
klassifisering i henhold til DSBs veileder fra 2011.
Begrep

Frekvens

Lite sannsynlig

Hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner eller forhold, men
det er en teoretisk sjanse, sjeldnere enn hvert 50. år

Vekt
1

Mindre sannsynlig

Hendelsen kan skje, mellom én gang hvert 10. år og én gang hvert 50.
år

2

Sannsynlig

Hendelsen kan skje av og til, mulig periodisk hendelse, mellom én
gang hvert år og én gang hvert 10. år

3

Meget sannsynlig

Hendelsen kan skje regelmessig, forholdet er kontinuerlig tilstede, mer
enn én gang hvert år

4

Konsekvensvurdering
I analysen skilles det ikke på konsekvenser for liv og helse (mennesker), materielle verdier (kan bygges
opp igjen) og miljø (ikke-prissatte virkninger). Logikken er at alvorligste konsekvens skal legges til
grunn og danne grunnlag for vurdering av behov for ev. risikoreduserende tiltak.
Vurdering av uønskede hendelsers alvorlighetsgrad (konsekvens) er klassifisert som vist under.
Begrep

Vekt

Konsekvens

Ufarlig

1

Ingen personskader eller miljøskader. Systemer settes midlertidig ut av drift. Ingen
direkte skader, kun mindre forsinkelser, ikke behov for reservesystemer.

Mindre alvorlig

2

Få eller små personskader. Mindre miljøskader. Systemer settes midlertidig ut av drift.
Kan føre til skader dersom det ikke finnes reservesystemer/ alternativer.

Alvorlig

3

Få, men alvorlige personskader. Omfattende miljøskader. Driftsstans i flere døgn, f. eks.
ledningsbrudd i grunn og luft.

Svært alvorlig

4

Døde personer eller mange alvorlig skadde. Alvorlige og langvarige miljøskader. System
settes ut av drift for lengre tid. Andre avhengige systemer rammes midlertidig.
Kombinasjon av flere viktige funksjoner ute av drift.
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Risiko
Sannsynlighet og konsekvens av ulike hendelser gir til sammen et uttrykk for risikoen som en hendelse
representerer.
Vurderingene av sannsynlighet og konsekvens er sammenstilt i en risikomatrise, hvor farge angir risiko
av uønsket hendelse. Hendelser som kommer opp i øvre høyre del i risikomatrisen (rødt område) har
store konsekvenser og stor sannsynlighet, mens hendelser i nedre venstre del (grønt område) er
mindre farlige og lite sannsynlige.
Konsekvens
Sannsynlighet

Ufarlig

Mindre alvorlig

Alvorlig

Svært alvorlig

Meget sannsynlig
Sannsynlig
Mindre sannsynlig
Lite sannsynlig






Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig
Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad ift. nytte
Hendelser i grønne felt: akseptabel risiko/tiltak ikke nødvendig
Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller ikke er mulig,
vurderes tiltak som begrenser konsekvensene

2.3.2 Vurdering av relevante tema
I tabellen nedenfor er relevante tema gitt en overordnet vurdering basert på de vurderte innspillene til
ny arealbruk i kommuneplanens arealdel. Følgende tema er vektlagt:
Naturlig hendelse
Radongass
Skogbrann
Stormflo
Snø- / steinskred
Kvikkleireskred
Flom
Flomskred
Trafikkulykke
Storulykker

Aktuelt
Ja
Ja
Ja
Nei
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Sannsynlighet
Ikke vurdert
1
3
1
2
3
2
2
1

Konsekvens

Risiko

2
2
2
3
2
2
2
2

Overordnet ROS-analyse av sentrale tema
Radongass er ikke vurdert under vurderingene for de enkelte innspillene. Radon håndteres i
byggesaker i henhold til TEK 17.
Skogbrann vurderes som lite relevant i Malvik. Det er også slik at skogbrann er lite sannsynlig og
varslingsrutiner medfører liten risiko for menneskeliv og gode muligheter til slokking.
Stormflo er kun aktuelt for to foreslåtte tiltak ved Midtsand. For disse tiltakene er stormflo sannsynlig
og stormflo må vurderes i reguleringsplan eller byggesak om tiltakene skal realiseres.
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Snø- og steinskred er lite eller ikke relevant ved noen av de foreslåtte tiltakene.
Kvikkleireskred er det mest relevante ROS-temaet i denne arealplanen. Det er flere kjente
kvikkleiresoner i Malvik og flere av tiltakene blir enten direkte berørt av kjente kvikkleiresoner eller
ligger i områder hvor det kan være kvikkleire. I praksis er dette et kritisk moment ved alle tiltak som
ligger under marin grense. Sannsynligheten for kvikkleireskred vurderes som mindre sannsynlig, det vil
si at det kan forekomme mellom hvert 10ende og 50ende år. Konsekvensen av kvikkleireskred kan
være alvorlig. For tiltak under marin grense bør det settes planbestemmelser som bestemmer hvordan
byggesaker under marin grense skal håndteres i kommuneplanen. Fare for kvikkleireskred er
håndterbart gitt at man har god kunnskap knyttet til områder som skal utbygges og gjennomfører
påkrevde tiltak.
Flom er kartlagt i Malvik kommune. Noen av de anbefalte tiltakene ligger innenfor kartlagte flomsoner.
Det må legges forutsetninger i planbestemmelsene om å ta hensyn til flom. Utover de kartfestede
flomsoner må det også tas hensyn til flom i mindre bekker. Ingen av tiltakene ligger slik til at de
frarådes på grunn av flom. Generelt sett vurderes flom som en sannsynlig hendelse for noen få av
tiltakene i arealplanen.
Flomskred. Enkelte av tiltakene ligger ved eller i områder som kan være utsatt for flomskred. Det er
kun et av de foreslåtte tiltakene, men ingen av de anbefalte tiltakene som ligger i områder som er
kartlagt med fare for flomskred. Flomskred vurderes som mindre sannsynlig for tiltakene i arealplanen.
Trafikkulykke. Trafikksikkerhet er vurdert for alle foreslåtte tiltak. Der dette er relevant er det gitt
anbefalinger i teksten knyttet til det enkelte tiltak. For noen av de foreslåtte tiltakene som ikke er
anbefalt videreført er trafikkvurderinger med i vurderingen.
Storulykker er i liten grad vurdert som aktuelt i tilknytning til noen av tiltakene.

2.3.3 Oppsummering og tiltak
Hendelsene stormflo, kvikkleireskred og flom kommer ut med gul farge i ROS-analysen. Generelt sett
anbefales det iverksettes tiltak i arealplaner for hendelser som kommer ut med gul farge. Tiltaket som
foreslås for alle tre hendelsene, er å vedta planbestemmelser som sikre forsvarlige utbygginger.

10200542-PLAN-RAP-001

15. februar 2018 / 00

81

Side 11 av 107

Kommuneplanens arealdel for Malvik kommune
Konsekvensutredning

multiconsult.no
3 Konsekvensvurdering for enkelt innspill
fordelt på tema

3

Konsekvensvurdering for enkelt innspill fordelt på tema

3.1

Bolig
I følge IKAP 2 bygges det i gjennomsnitt 68 boenheter i Malvik i kommune. Innenfor dagens
kommuneplan er det tilstrekkelig med areal til boligbygging, både for inneværende og kommende
periode i kommuneplanens arealdel. Sentrumsplanene for Hommelvik og Vikhammer planlegges med
en omfattende tilrettelegging for ny boligbygging. I tillegg er det en betydelig kapasitet for ny
boligbygging på Sveberg. En oversikt fra kommunen viser følgende kapasiteter for ny boligbygging:
Hommelvik sentrumsplan: cirka 500, Vikhammer sentrumsplan: cirka 7 - 800, Sveberg: cirka 500.
Dette, sammen med andre ledige kapasiteter for boligbygging, dekker behovet for ny boligbygging i
hele den kommende planperioden.
IKAP vektlegger følgende kriterier for framtidig boligbygging i Trondheimsregionen:
-

Det skal vektlegges boligområder med god bokvalitet og varierte boliger.

-

Kommunene skal vektlegge sammenhengende grøntområder til boligområder.

-

Etablering av sykkelstier og tilrettelegging for fotgjengere skal vektlegges.

-

Kommunen skal prioritere utbygging innenfor eksisterende tettsteder.

-

Kommunene skal legge opp til en effektiv arealutnyttelse innenfor boligfeltene.

Innspill til kommuneplanen
Det er kommet inn cirka 25 innspill om boligområder. Innspillene er fordelt i tre hovedkategorier:
-

spredt boligbygging

-

fortetting av eksisterende boligområder

-

nye, store utbygginger

Alle innspillene er grundig vurdert og gitt en anbefaling om tiltakene skal tas inn i kommuneplanen
eller ikke. Det er blant annet flere store boligprosjekt som foreslås inn i kommuneplanen. Denne
utredningen finner det vanskelig å ta inn store boligområder som kan legge til rette for en omfattende
boligbygging uten at dette er nærmere vurdert i henhold til skolekapasitet og annen offentlig
infrastruktur. Det er også lag vekt på at behovet for areal til boligbygging allerede er dekket. Flere av
de mindre forslagene til boligområder foreslås tatt inn arealplanen og også noen av forslagene til
fortetting av dagens boligstruktur foreslås innlemmet i arealplanen.

Kommuneplanens samfunnsdel har flere overordnede mål knyttet til Malvik som en attraktiv
kommune for boligbygging og fokus på gode nærmiljø med grønnstruktur og tilgang til strandsone og
nærturområder. Det er likevel lite konkret fra samfunnsdelen som kan knyttes direkte til konkrete
føringer for arealdelen.

Planprogrammet til kommuneplanens arealdel framhever følgende momenter som viktige for bolig:
-

Planlegging av nye boligområder.
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-

Fortettingssoner.

-

Strategi for livsløpbosetting og universell utforming.

-

Konsekvenser ved spredt boligbygging.

-

Vurdere krav til minste uteoppholdsareal, lekeplasser, parkering mm.

-

Vurdere byggegrense langs vassdrag.

Planstrategien til Malvik kommune som ble vedtatt 12.12.2016 foreslo at den kommende revisjonen
av kommuneplanens arealdel blant annet burde drøfte en framtidig utbygging av Hommelvikhøgda og
en konsekvensutredning av spredt boligbygging.

Spredt boligbygging (Mostadmarka, Bostad-Verkland, Rota)
Det er mange forslag til ny, spredt boligbygging. I dagens kommuneplan er det et mindre område i
Mostadamark hvor det er tillatt med spredt boligbygging av 10 boliger. I perioden 2010-2018 er det
bygd 5 boliger innenfor sonen med spredt boligbygging i Mostadmarka.
I andre deler av kommunen er det en streng praksis for spredt boligbygging. Kommunen har ingen
spesifikk strategi på spredt boligbygging bortsett fra at konsekvenser av spredt boligbygging er et viktig
moment. Innspillene til kommuneplanen er stort sett foreslått som mindre boligfelt og alle er vurdert
ut ifra konsekvenser for ulike tema. Innspill som kommer i konflikt med andre interesser foreslås
avslått, mens innspill som er tilnærmet konfliktfrie foreslås tatt inn i kommuneplanen som
boligområder. Det foreslås ingen nye soner for spredt boligbygging, men det bør vurderes å utvide
sonen i Mostadmark. Dette kan være et godt alternativ til å etablere og utvikle nye boligfelt.

Fortetting (Bjørkli/Hommelvik, Smiskaret, Sakslund terrasse, Sveian/Hommelvik)
Boligbygging som fortetting av eksisterende boligområder er helt sentralt i areal- og
transportpolitikken. I de aller fleste overordnede planer og arealplaner vurderes fortetting som
effektiv arealbruk og som gunstig i forhold til eksisterende infrastruktur. Hovedgrepene knyttet til
fortetting av eksisterende boligområder i Malvik kommune er gjennomføring av sentrumsplanene for
Hommelvik og Vikhammer. Fortetting innebærer gjenbruk av offentlig infrastruktur og en
kostnadseffektiv arealbruk. Både IKAP-2 og planprogrammet vektlegger at fortetting bør være en viktig
strategi ved ny boligbygging utover dagens arealer. Videre fortetting i Hommelvik og på Vikhammer
legger opp til boområder som ikke er bilbaserte, men hvor sykling, gåing og bruk av kollektivtransport
er sentralt til alle daglige gjøremål (skole, jobb, butikk, fritidsaktiviteter).
Konkrete innspill til fortetting av boligområder i arealplanen er vurdert i forhold til andre interesser på
linje med alle foreslåtte tiltak. To innspill i Hommelvik ligger innenfor avgrensingen til sentrumsplanen
for Hommelvik og er ikke vurdert nærmere i arealplanen.

Store utbygginger (Midtsand/Intra-tomta, Midtsand gård (Stiftelsen Karen og Adolf Øien), Høybydalen,
Karlslyst, Malvikbakk økolandsby)
Planprogrammet viser til at man skal vurdere nye boligområder. Planstrategien til Malvik kommune
peker spesielt på en vurdering av Hommelvikhøgda.
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Det er kommet innspill om flere hundre nye boligområder ved Midtsand, i Høybydalen og et stort
potensial for nye boliger ved Karlslyst. Alle disse forslagene har konsekvenser for ny infrastruktur
knyttet til vann og avløp, gang- og sykkelveger, skolekapasitet og til dels barnehagekapasitet. Alle disse
innspillene vurderes å være av en slik karakter at de krever en overordnet strategi for hvor ny
boligbygging skal forekomme i Malvik. I og med at utgangspunktet for revisjonen av arealplanen er at
det er tilstrekkelig med areal til boligbygging, vurderes det som utfordrende å anbefale nye store
boligutbygginger som en del av denne revisjonen av arealplanen. Sentrale føringer som IKAP-2 og
«Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging» peker på at temaene
må samordnes og at det skal legges et helhetlig, langsiktig og bærekraftig perspektiv til grunn for
planlegging. Nye, store boligutbygginger bør i minst mulig grad være bilbasert, og det bør legges til
rette for større boligutbygginger som har gangavstand til sentrale samfunnsfunksjoner og
kollektivknutepunkt. Dette tilsier at Malvik kommune sin strategi med fortetting rundt Hommelvik og
Vikhammer vil gi gode løsninger for en helhetlig bolig-, areal- og transportplanlegging, og at ytterligere
store utbygginger bør avvente inntil det er definert et klart behov for nye arealer til boligbygging.
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B1 Boliger/Bebyggelse Aunet
Gårds- og bruksnummer
Dagens arealformål
Foreslått arealformål

Forslagsstiller
Areal

21/1
Dagens formål er parkering til friluftsformål. Tiltaket ligger i et
landbruksområde men helt inntil dagens boligområder.
Bebyggelse og anlegg. Grunneierne har egne planer for området da
arealet har tilgang til strøm, vann, avløp, telefon og veg. Det oppgis
ikke konkret hvilke planer, men det er lagt bolig/bebyggelse til grunn
for vurderingene.
Grunneier Gunn Grav Graffer og Heming Graffer
1,7 dekar

Plassering av tiltaket. Tiltaket er i dag formål
offentlig parkering i kommuneplanen.

Tiltaket er i svart og pilgrimsleden i rødt.

Tema
Naturmangfold
Vannmiljø og forurensing (utslipp til vann
og grunn)

K

Kulturminner
Landskap/estetikk (kulturlandskap)
Jordbruk/Skogbruk
Friluftsliv

Folkehelse (nærmiljø, grønnstruktur, barn
og unges oppvekstsvilkår, g-s veger,
kriminalitetsforebygging, luftkvalitet og
støy).
Transport/infrastruktur/klima (avstander,
kollektivtransport, energibehov og –
løsninger, utslipp av klimagasser).
Kommunal infrastruktur (veg, VA skole og
barnehage).

10200542-PLAN-RAP-001

Kunnskapsgrunnlag, vurdering
Ingen kjente naturtyper. Ingen funn i www.artskart.no.
Tiltaket berører ingen vannforekomster. Tiltaket gir heller ingen
spesielle konsekvenser for støy, utslipp til vann/grunn eller
utslipp av klimagasser.
Ingen registrerte kulturminner.
Ikke kulturlandskap. Tiltaket ligger i utkanten av eksisterende
boligområde mellom to mindre gårdsbruk. Det vurderes at
tiltaket vil tilpasses landskapet.
Tiltaket berører ikke jordbruks- eller skogbruksareal.
Tiltaket er i dagens kommuneplan avsatt til parkeringsplass for
friluftsliv på Aunvåttan – Solemsvåttan. Viktig område for
friluftsliv i kommunen, og det er vurdert at det er et behov for
parkering i området.
Gode betingelser for nærmiljø og grønnstruktur, og gode
oppvekstsvilkår for barn og unge. Lett tilgjengelige turområder og
andre lekeområder.
2,5 km fra Vikhammer med sentrale samfunnsfunksjoner og 2 km
fra Hundhammeren med enkelte sentrale samfunnsfunksjoner.
Ligger i utkanten av etablert boligfelt. Middels god tilgang til
kollektivtransport.
Her er det kommunale vann- og avløpsanlegg i nærheten og slik
egner arealet seg godt for utbygging. Området ligger nært Saksvik
skole (1,2 km gangavstand) og 2,6 km gangavstand fra
Vikhammer ungdomsskole.
Gode vegforbindelser og trygge skoleveger.
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Området ligger under marin grense. Ingen kjente skred eller
kvikkleireområder innenfor tiltaket. Før utbygging bør området
vurderes for skredfare og kvikkleire.
Malvik kommune har som overordnet mål å legge til rette for
tilrettelegging av friluftsliv, med blant annet parkeringsplasser og
bevaring av grønnstruktur. Alternative arealer for denne
parkeringsplassen bør sikres før man kan åpne området for annet
formål.
Konflikt mot friluftsliv. Arealet bør ikke omdisponeres fra
parkering til utbyggingsformål før man har gode eller bedre
alternativ på parkeringsplass for friluftslivet. Utover det er
arealet egnet for boligformål da det ligger inntil eksisterende
bebyggelse og ikke alt for langt unna sentrale
samfunnsfunksjoner.
Mål 3.4 i samfunnsdelen sier at det skal tilrettelegges for
friluftsliv og mål 3.5 sier blant annet at det skal etableres flere
parkeringsplasser i tilknytning til utfartsområder.
Det er behov for flere parkeringsplasser i tilknytning til
friluftsområdene ved Aunvåttan og Solemsvåttan. Det er i dag et
problem med «villparkering» og en parkeringsplass i dette
området vil løse deler av dette problemet.
Malvik kommune ønsker derfor ikke å endre dette formålet fra
parkering til bolig, da det er behov for flere parkeringsplasser i
tilknytning til friluftsområdet.
Malvik kommune bør vurdere å inngå en avtale med grunneier
om enten leie eller kjøp av denne eiendommen slik at den kan
benyttes til parkering.
Innspillet anbefales ikke tatt inn.
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B2 Midtsand, Intra tomta
Gårds- og bruksnummer
Dagens arealformål
Foreslått arealformål

Forslagsstiller
Areal

42/26, 36, 42, 45, 46, 47, 62, 65, 82
Næringsformål. Hensyn grønnstruktur – sammenhengende tursti
langs sjøen.
Boligformål og småbåthavn. Grunneierne ønsker å få vurdert
framtidig bruk og muligheter for eiendommene sine. Eierne
vurderer salg av eienommene, enten med dagens formål eller etter
en omdisponering til boligformål. Eierne mener at boligformå er
mer tilpasset friluftsinteressene enn dagens industriformål.
Det er utarbeidet en mulighetsstudie av WSP Group/Skibnes
Arkitekter som viser en omfattende boligutvikling med 200 enheter.
Flere typer boliger og en byggegrense mot sjøen på 30 meter.
Småbåthavn.
WSP Group på vegne av grunneiere.
44 dekar

Tiltaket er sentralt i området ned mot Trondheimsfjorden. Også forslag om
boligformål fra Midtsand gård vises sør for fylkesvegen.
Skisse av boligkonsept. Utarbeidet av Skibnes
Arkitekter.

Bilde viser dagens planstatus med fiolett som industriareal, og H540
hensynssone friluftsliv med areal til gjennomgående sti langs fjorden.

Tema
Naturmangfold

Vannmiljø og forurensing (utslipp til vann og
grunn)
10200542-PLAN-RAP-001

K

Kunnskapsgrunnlag, vurdering
Ingen naturtyper innenfor planområdet. Grenser til
Midtsanden bløtbunnsområder (verdi C) og Storsand kalkberg
(verdi C).
Det er registrert rik flora nordvest for det aktuelle området.
Selve området er lite interessant, men omgivelsene har visse
kvaliteter, jamfør Gaarder m.fl. 2012 og data fra Naturbaser og
Artskart.
Svært mange observasjoner av fugler både innenfor
planområdet og i bukta utenfor.
Vannforekomsten Vulubekken renner ned til og gjennom
planområdet. Bekken er lagt i kulvert gjennom veg og
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Kulturminner
Landskap/estetikk (kulturlandskap)

Jordbruk/Skogbruk
Friluftsliv

Folkehelse (nærmiljø, grønnstruktur, barn
og unges oppvekstsvilkår, g-s veger,
kriminalitetsforebygging, luftkvalitet og
støy)

Transport/infrastruktur/klima (avstander,
kollektivtransport, energibehov og –
løsninger, utslipp av klimagasser)

Kommunal infrastruktur (veg, VA skole og
barnehage)

Samfunnssikkerhet og beredskap (naturfare,
ulykker og beredskap)
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jernbane, men ellers er den åpen og danner en skogkledt liten
bekkekløft ved utløpet innenfor planområdet. Det bør stilles
krav til å ta hensyn til bekken ved en omregulering.
Det er kjent forurensa grunn ved Storsand. Denne forekomsten
er akseptabel gitt dagens arealbruk. Ny arealbruk vil kreve
utredninger og vurdering av tiltaket i forhold til forurenset
grunn.
Ingen kjente kulturminner. Svært påvirket område gjennom
graving med mer.
I dag er området et industripreget landskap i strandsonen,
mens forslaget foreslår å gjøre om dette til et boligområde i
strandsonen omgitt av friluftslivsområder. De forelagte planen
er omfattende, og vil prege landskapet.
Området er i dag industriareal og ikke konflikt med jord- og
skogbruk. Det er heller ikke registrert dyrkbar mark.
Hensynssone friluftsliv i dagens kommuneplan,
sammenhengende tursti langs sjøen – Malvikstien. Uavhengig
av næring eller bolig, må det settes av areal til Malvikstien.
Hele Midtsand området er prioritert for friluftsliv. Det kan
argumenteres for at boligområder passer bedre til friluftsliv
enn industri. Når INTRA legger ned tilsier dagens planstatus at
ny industri/næring skal inn på de samme arealene. Man må
også ta stilling til om området skal avsettes til LNFR eller
Grønnstruktur, friområde.
Nærmiljøet med Storsand Camping og Midtsanden
friluftsområde gir svært gode forutsetninger for et godt
nærmiljø med en variert grønnstruktur og gode oppvekstsvilkår
for barn og unge. Boligformål vil være bedre for folkehelse enn
industriformål.
Boligområdet vil være avhengig av gang- og sykkelveger i begge
retninger langs Malvikvegen (fv 950), og dette er allerede på
plass.
Området er lite støyutsatt.
Per i dag ligger det ingen sentrale samfunnsfunksjoner ved
Midtsanden.
Nærområdet er per i dag i liten grad et boligområde i dag. Med
unntak av noe spredt boligbygging. Tiltaket ligger 5,8 km fra
Hommelvik og 4,7 km fra Vikhammer. Boligområdet vil bli et
typisk bilbasert boligområde.
Det er god tilgang til kollektivtransport, i og med at buss
stopper rett ved området.
Ved en større boligbygging bør et nytt kryss/ny avkjøring
vurderes.
Ved et slikt boligprosjekt bør det stilles store krav til fornybar
energiforbruk og energiløsninger som gir et lavt strømforbruk.
Gode forutsetninger for utbygging av VA anlegg. Ingen
restkapasitet ledig per i dag. Det må bygges nytt både avløp,
vann og egen overvannshåndtering.
Det bør stilles strenge krav til blågrønne løsninger og
fordrøyning av overflatevann.
Tiltaket tilhører Vikhammer skolekrets. 4,7 km til Vikhammer
skole.
Gode vegforbindelser, men innkjøringen til området er noe
kritisk, og bør vurderes.
Dagens kunnskap viser ikke til at det kjent usikre grunnforhold
eller rasfarlige områder. Det er kjent flere kvikkleiresoner langs
strandsonen i Malvik kommune. Det må gjennomføres
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geotekniske utredninger før tiltaket kan iverksettes. Området
ligger under marin grense.
Det må dimensjoneres tilstrekkelig med slokkevann.
Fylkesvegen har gang- og sykkelveg i begge retninger.
Tiltaket ligger i strandsonen, og det må tas høyde for stormflo
ved detaljplanlegging.
Malvik har fokus på friluftsliv og strandsone i kommuneplanen.
En stor utbygging i strandsonen kan bryte med disse målene.
Det er også sentralt med tilgang til næringsareal, og det er en
stor beslutning å omregulere et eksisterende næringsareal til
boligformål. Behovet for tilgjengelig næringsareal må vurderes
først.
Et svært attraktivt areal som kan være næringsformål,
boligformål eller LNFR/Grønnstruktur. Området er godt egnet
til boligformål, men har konflikter mot friluftsliv og strandsone.
Området ligger relativt langt unna sentrale samfunnsfunksjoner
og skoler, og vil bli bilbasert.
Området kan likevel være egnet til det foreslåtte formålet.
Malvik kommune har tilstrekkelig med boligareal i dagens
kommuneplan.
Det er en tilstrekkelig boligreserve i Malvik i dag. Det er derfor
ikke behov for store nye boligområder i denne rulleringen.
I et lengre tidsperspektiv er det behov for en utredning av hvor
man ønsker å etablere nye større boligfelt i Malvik kommune.
Denne bør angi hvilken retning man ønsker å styre
boligutviklingen i Malvik på lang sikt. En «boligstrategi» som
ser på hvor det kan etableres nye større utbyggingsområder i
sammenheng med sosial infrastruktur, teknisk infrastruktur,
samordnet areal- og transportplanlegging, behov for
næringsarealer (dagligvare) i tilknytning til disse områdene,
sammenhengen mellom eksisterende og nye boligområder osv.
Det anbefales derfor ikke å ta inn store nye områder før man
har gjort denne utredningen.
Det er for en tid tilbake gjort en ulovlig fylling i sjøen. Denne
delen av arealet endres fra næring til grønnstruktur, slik at det
blir en sammenhengende grønnstruktur langs vannkanten.
Innspillet anbefales ikke tatt inn nå, men tas med inn i
utredningen av hvor kommunen ønsker nye boligområder i et
lengre tidsperspektiv. Deler av arealet anbefales avsatt til
grønnstruktur.
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B3 Boliger Karlslyst gård
Gårds- og bruksnummer
Dagens arealformål
Foreslått arealformål

57/1
LNF og Bolig. Hensynssone landbruk.
Boligformål. Karlslyst er en sentrumsnær eiendom i
Hommelvik. Gården har alltid avgitt areal til offentlige
formål. Samlet sett har dette redusert driftsgrunnlaget på
gården. Grunneier ønsker nå å utnytte gårdens
beliggenhet for å ta del i verdiskapning gjennom
boligbygging. Grunneier argumenterer med at
boligbygging vil styrke Hommelvik som sentrum.
Norconsult på vegne av Kari og Tore Hammer.
42 dekar

Forslagsstiller
Areal

Planområdet ligger sentralt like øst for Hommelvik sentrum.

Bildet viser planområdet med atkomstveg. Røde sirkler/flater er
kulturminner. Grønn skravur er naturtype og gul skravur er
helhetlig kulturlandskap. Helhetlig kulturlandskap omfatter hele
planområdet.

Tema
Naturmangfold

K

Vannmiljø og forurensing/klima (støy, utslipp til vann
og grunn, utslipp av klimagasser)
Kulturminner

10200542-PLAN-RAP-001

Kunnskapsgrunnlag, vurdering
Nesten hele området er i dag kartlagt som
naturtype: Beiteskog. Lokaliteten er dårlig kartlagt
og det er lite informasjon om lokaliteten i
www.naturbase.no. Lokaliteten beites ikke i dag.
Grunnlaget for en naturtypeavgrensing synes noe
tvilsom, og området bør kartlegges på nytt. Dagens
data er fra 1995.
Ikke del av vannforekomst. Tiltaket gir ingen store
ulemper med utslipp til vann og grunn.
Karlslyst og omegn har kvaliteter som et viktig
kulturmiljø. Innenfor selve planområdet ligger det en
gravrøys eller rester av hustuft. Røysa er godt
markert. Vernestatus fra 1975 og sist vurdert av
fylkeskommunen 11.4.2014. Mest sannsynlig rester
av en stor eller 2 mindre gravrøyser.
Det ligger også en mindre gravrøys innenfor
planområdet. Denne er kjent fra 1975 og sist
oppsøkt 11.4.2014.
Rett nord for planområdet ved forslag til ny
atkomstveg, ligger det en gravhaug. Denne er
registrert første gang i 2014. Det er også kjent flere
automatiske fredete kulturminner i nærområdet.
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Funnene viser at området har store verdier knyttet
til kulturminner, og det vurderes at det er stort
potensial for flere funn. Det må vurderes om
kulturminnene kan bevares i sin kontekst i dagens
landskap eller i et bebygd landskap.
Kulturminneverdiene vurderes som store, og
omfanget som middels negativt ved en utbygging
som foreslått.
Karlslystlunden oppfattes som et sentralt element i
landskapet og kulturlandskapet i Hommelvik.
Karlslyst er vurdert som et område med stor verdi
for kulturlandskapet (FMST 1994). Det er helheten i
landskapet med gården, gårdsbebyggelsen,
kulturminner og bjørkelunden som gir området en
verdi knyttet til kulturlandskap.
En omfattende boligbygging vil etter alt å dømme
endre inntrykket av kulturlandskapet, jamfør
visualiseringer fra forslagsstiller. Jamfør også
Korntrøberget, nord for Karlslyst.
Planforslaget ligger innenfor kjerneområde landbruk
(hensynssone i kommuneplanen). Nesten hele
arealet er vurdert som dyrkbar jord. Områdets verdi
som kulturlandskap vil vanskeliggjøre en oppdyrking
av området.
Området er i dag skogkledd, men liten verdi i
skogbruksmessig sammenheng grunnet et verdifullt
kulturlandskap.
Samlet sett vurderes konfliktene som middels.
Karlslyst er et populært turområde i Hommelvik. Det
er lett tilgjengelig, og henger sammen med
Homlavassdraget og Høybydalen. Karlslyst er et
typisk nærturområde. Området har stor verdi lokalt,
men mindre verdi regionalt. Konsekvensene av en
delvis utbygging vil være middels negative. Det vil
være viktig å tilrettelegge for fortsatt bruk av
området for andre grupper enn beboere også etter
en utbygging.
Kulturlandskapet ved Karlslyst vil i større grad enn i
dag, bli privatisert ved gjennomføring av tiltaket.
Positivt nærmiljø med tilgang til grønnstruktur og
idrettsanlegg. Kort avstand til alle sentrale
samfunnsfunksjoner. Det vil etter alt å dømme bli et
svært positivt bomiljø for beboerne inkludert barn
og unge, men befolkningen ellers i Hommelvik vil
potensielt «miste» eller få redusert kvalitet for et
turområde.
Det vil være noe ulemper knyttet til anleggsstøy og
anleggstrafikk lokalt for eksisterende boliger
innenfor planområdet. Store deler av planområdet
ligger innenfor gul, oransje og til dels rød støysone
fra E6.
Gode forbindelser til sentrale samfunnsfunksjoner.
Ikke behov for kollektive løsninger på fritida. Gunstig
plassering i forhold til tog og buss.
Planområdet kan knyttes til offentlig VA-anlegg, men
ny infrastruktur må bygges. Overvann er trolig den

Landskap/estetikk (kulturlandskap)

Jordbruk/Skogbruk

Friluftsliv

Folkehelse (nærmiljø, grønnstruktur, barn og unges
oppvekstsvilkår, g-s veger, kriminalitetsforebygging,
luftkvalitet og støy)

Transport/infrastruktur/klima (avstander,
kollektivtransport, energibehov og –løsninger, utslipp
av klimagasser)
Kommunal infrastruktur (veg, VA, skole og barnehage)
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største utfordringen. Det anlegges egen atkomstveg
fra offentlig veg.
Kort avstand til skoler og sentrale
samfunnsfunksjoner, men nødvendig med etablering
av gang- og sykkelveger.
Området ligger under marin grense.
Flere kvikkleireområder berører de østlige delene av
planområdet.
Tiltaket vil bidra til sentrumsutvikling i Hommelvik,
inkludert fortetting av eksisterende boligområder.
Det er et tiltak som vil støtte opp om eksisterende
sentrale samfunnsfunksjoner, og tiltaket ligger i gang
og sykkelavstand fra kollektivknutepunkt for buss og
tog. På den andre siden vil tiltaket ha negativ
innvirkning på landbruk, friluftsliv, naturmangfold og
landskap.
Det er tilstrekkelig med areal til boligbygging i
planperioden med det areal og de muligheter som
dagens kommuneplan har.
Summen av negative konsekvenser vurderes som
større enn summen av positive konsekvenser. Flere
av konsekvensene ved tiltaket er noe usikre.
Forslaget kan også virke som et litt forsiktig forsøk
på etablering av bolig, og det savnes en noe
grundigere vurdering av konsekvenser av et større
boligprosjekt.
Forslaget ligger også delvis innenfor gul, oransje og
rød støysone fra ny E6.
Det er tilstrekkelig med areal til boligbygging i
planperioden med det areal og de muligheter som
dagens kommuneplan har.
Innspillet ligger i forlengelsen av Hommelvik
sentrum og dermed godt plassert i forhold til
samordnet areal- og transportplanlegging. Det er
derimot et støyutsatt område. Området er også et
nærturområde for innbyggerne i Hommelvik, som
det er viktig å ta vare på. Det er registrert
kulturminner innenfor området.
På grunn av en uavklart situasjon rundt
Hommelvikkrysset på E6 tas ikke innspillet inn nå.
Det er spesielt forholdet knyttet til støy som er
avgjørende for denne vurderingen.

Samfunnssikkerhet og beredskap (naturfare, ulykker
og beredskap)
Samfunnsliv (strategier fra samfunnsdelen, IKAP).

Samlet vurdering og anbefaling

Rådmannens innstilling

Innspillet anbefales ikke tatt inn.
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B 4 Boliger – Sakslund terrasse
Gårds- og bruksnummer
Dagens arealformål

Foreslått arealformål

Forslagsstiller
Areal

Begrunnelse
Tema
Naturmangfold
Vannmiljø og forurensing (utslipp til vann og
grunn)
Kulturminner

Landskap/estetikk (kulturlandskap)

Jordbruk/Skogbruk

Friluftsliv

10200542-PLAN-RAP-001

1/26
Bolig/Grønnstruktur; hensynssone grønnstruktur
sammenhengende tursti langs sjøen (Malvikstien).
Reguleringsplan for Hundhamaren Nord omfatter over halve
eiendommen og er regulert til boligformål. Også
naboeiendommen i øst er regulert til boligformål.
Boligformål. Forslaget innebærer å avsette arealet til boligformål,
med krav om å sikre hensynssonen for grønnstruktur.
Begrunnelsen fra forslagsstiller er å omdanne et brattlendt og
utilgjengelig område til et vakkert beliggende boligområde med
sjøutsikt og kveldssol. Området har gangavstand til barnehage,
barneskole, buss, butikk etc. Det skal benyttes eksisterende
avkjørsel.
Faro AS på vegne av søsknene Frost.
18 dekar

K

Kunnskapsgrunnlag, vurdering
Tiltaket berører ingen kjente forekomster.
Tiltaket berører ingen vannforekomster, men ligger relativt
sjønært.
Tiltaket berører ingen kulturminner direkte, men det ligger en
gravrøys 20 meter øst for planområdet. Det finnes
kulturminner langs fjorden i dette området og det kan være
potensial for nye funn.
Strandområdene ved Hundhammeren og Vikhammer er i stor
grad bebygd. Forslaget foreslår å bygge ned et av få
gjenværende grøntområder ved Hundhammeren. Verdien av
grønnstrukturen vurderes som middels stor og omfanget av
tiltaket vurderes som middels negativt. Det vurderes derfor
at tiltaket kan påvirke landskapet middels negativt.
Området er skogkledd i dag med midlere og høyere
boniteter. Arealet er lite aktuelt som produksjonsskog.
Tiltaket berører ikke dyrket mark, og kun et mindre areal med
dyrkbar jord. Oppdyrking er ikke aktuelt i et boligområde som
Hundhammeren.
Tiltaket berører framtidige friluftsinteresser om/når
jernbanen blir lagt om. Deler av planområdet er avsatt som
hensynssone grønnstruktur, og det kan være aktuelt med en
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Folkehelse (nærmiljø, grønnstruktur, barn og
unges oppvekstsvilkår, g-s veger,
kriminalitetsforebygging, luftkvalitet og støy).

Transport/infrastruktur/klima (avstander,
kollektivtransport, energibehov og –løsninger,
utslipp av klimagasser).
Kommunal infrastruktur (veg, VA, skole og
barnehage)

Samfunnssikkerhet og beredskap (naturfare,
ulykker og beredskap).

Samfunnsliv (strategier fra samfunnsdelen,
IKAP)

Samlet vurdering og anbefaling

Rådmannens innstilling

10200542-PLAN-RAP-001

multiconsult.no
3 Konsekvensvurdering for enkelt innspill
fordelt på tema
forbindelseslinje gjennom eksisterende grønnstruktur i
kommuneplanen. Kommunen legger opp til å videreføre 30
meter byggeforbud fra jernbane også i en framtidig
hensynssone for friluftsliv. Verdien av friområder ned mot
strandsonen er stor, og omfanget vurderes om middels stort
negativt på friluftsliv/grønnstruktur. Konsekvensens ligger
mellom middels og store negative.
Deler av planområdet er avsatt som grønnstruktur og
hensynssone. Området kan ha en viktig funksjon om
grønnstruktur i nærmiljøet og være viktig for barn og unges
oppvekstmiljø. Slike «grønne» områder er sjelden i de
utbygde deler av tettstedene, og har en stor verdi. Store
deler av planforslaget er allerede avsatt til bolig. Tiltaket vil
ha et stort negativt omfang på gjenværende grønnstruktur.
En utbygging vil ha middels negativ konsekvens.
Kort veg til kollektivtransport og gunstige avstander til buss
og annen infrastruktur.
Avløpet må pumpes til pumpestasjon i nærheten, men uklar
kapasitet ut fra pumpestasjonen. Vann OK. Overvann bør
legges under jernbane og ut i sjøen.
Gunstig beliggenhet i forhold til annen bebyggelse og
infrastruktur. God vegstandard og tilgjengelighet.
Saksvik skolekrets, 1,3 km gangavstand.
Ingen kjente faresoner som berører eller ligger inntil
planområdet.
Området er utbygd med gang- og sykkelveger og andre
trafikksikkerhetstiltak.
Området ligger under marin grense, med hav og
strandavsetninger.
Tiltakshaver oppgir at det er gjennomført
grunnundersøkelser i området uten at det er funnet
kvikkleire. Deler av området består av fjell i dagen.
Tiltaket foreslås helt inntil dagens jernbanespor.
Beliggenheten helt ned til jernbanen vil øke sannsynligheten
for viltkryssinger og potensielle ulykker.
Området styrker fortetting av boligområder med god tilgang
til kollektivtransport.
Området ligger nært strandsonen, og delvis et
hensynsområde for grønnstruktur. Så lenge dagens
jernbanelinje er i drift er det ikke aktuelt å utfordre denne.
Området tas ikke inn i arealplanen.
Det store spørsmålet er i hvilken grad hensynssonen for
Malvikstien og en utbygging med uteareal inn mot og delvis
inn i hensynssonen kan tilpasses.
Både byggegrense mot jernbane og hensynssone
grønnstruktur er 30 meter fra jernbanelinja i dagens
kommuneplan.
Det er ikke aktuelt å foreslå en utbygging som utfordrer
byggegrensa på 30 meter mot jernbanen. Tiltaket kan
vurderes på nytt når eller om jernbanen flyttes.
Innspillet anses som en fortetting av eksisterende
boligområde, og er i tråd med mål 1.2 i samfunnsdelen.
Det er få grønne lunger igjen i Sjølyst-, Hundhammeren-,
Saksvikområdet. En utbygging av dette området må derfor
vise gode løsninger for uteoppholdsareal. Området er delvis
innenfor 30-metersgrensa til jernbanen. Det er viktig å sikre
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områdene langs jernbanelinja i dag slik at man, den dagen
dette blir endret til ny Malviksti, unngår privatisering av stien.
Innspillet tilpasses derfor slik at man unngår 30-metersgrensa
for jernbanen, og dermed også en framtidig Malviksti, samt
lekeområder som brukes aktivt i dag. Detaljreguleringsplanen
må vise en løsning som sikrer en fremtidig adkomst til
Malvikstien for allmennheten.
Innspillet anbefales tatt inn med en justering av
avgrensningen.
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B5 Bolig – Malvikbakk Økolandsby
Gårds- og bruksnummer
Dagens arealformål
Foreslått arealformål

Forslagsstiller
Areal

8/17, 27 m.fl.
LNF. Hensynssone landbruk
Boligformål. 46 nye boliger. Hensikten med innspillet er legge til
rette for 46 nye bolighus. En økolandsby er en helhetlig
innfallsvinkel til spørsmål om bærekraftig utvikling der miljøvennlig
livsstil, grønn næringsvirksomhet, økologisk dyrking, kortreist mat,
sosialt fellesskap og ulike aktiviteter knyttes sammen. Det skal
legges til rette for boligbygging der økologiske verdier hensyntas.
Malvikbakk Økolandsby SA v/Roy Jevard og Per Frost.
67 dekar

Detaljkart som viser planområdet i svart,
aktsomhetsområde for jord- og flomskred i sør,
aktsomhetsområde for flom langs bekken og
kvikkleiresone nord for planområdet.

Oversiktskart over planområdet vest for Malvik kirke.

Tema
Naturmangfold
Vannmiljø og forurensing (utslipp til vann og
grunn).

K

Kulturminner
Landskap/estetikk (kulturlandskap)

Jordbruk/Skogbruk

Friluftsliv
Folkehelse (nærmiljø, grønnstruktur, barn
og unges oppvekstsvilkår, g-s veger,

10200542-PLAN-RAP-001

Kunnskapsgrunnlag, vurdering
Tiltaket berører i liten grad kjent naturmangfold.
Vannforekomst Haugbekken har risiko for at miljømålet ikke
nås innen 2021. Økologisk tilstand er antatt moderat, med stor
påvirkning av avrenning fra dyrka mark og bekkelukking i nedre
deler. Tiltaket berører ikke direkte Haugbekken, og tilpasninger
medfører ikke en forverring av situasjonen. Det kan
gjennomføres tiltak som vil forbedre status for Haugbekken.
Tiltaket berører ingen kjente kulturminner.
Landskapet er et typisk jordbrukslandskap med utsikt over
Trondheimsfjorden. Tiltaket vil bryte opp og til en viss grad
bidra til nedbygging og «punktering» av en grønn korridor i
kommunen.
Planområdet består av skog, og vil nå bli dominert av
boligbygging. Per i dag er det noe boligbygging innenfor
planområdet og noe boligbygging nærmere fjorden.
Planområdet består av bebyggelse og skog av høg bonitet.
Planområdet berører noe dyrkbar jord.
Deler av planområdet ligger innenfor hensynssone landbruk.
Tiltaket kan vanskeliggjøre landbruksdrift som utmarksbeite og
skogsdrift.
Tiltaket berører ingen spesielle friluftsinteresser.
Tiltaket berøres ikke av støysone fra E6.
Planforslaget ligger landlig til og legger til rette for et godt
nærmiljø.
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kriminalitetsforebygging, luftkvalitet og
støy).
Transport/infrastruktur/klima (avstander,
kollektivtransport, energibehov og –
løsninger, utslipp av klimagasser).
Kommunal infrastruktur (veg, VA, skole og
barnehage)

Samfunnssikkerhet og beredskap
(naturfare, ulykker og beredskap).

Samfunnsliv (strategier fra samfunnsdelen,
IKAP).
Samlet vurdering og anbefaling

Rådmannens innstilling

multiconsult.no
3 Konsekvensvurdering for enkelt innspill
fordelt på tema

Langt unna kollektivknutepunkt, men relativt gunstig
beliggenhet i forhold til buss til og fra Trondheim/Stjørdal. 1 km
ned til Malvikvegen og bussholdeplass. Tiltaket ligger 2,8 km
fra Vikhammer skole. Generelt vil tiltaket bli et bilbasert
boligområde.
Avløpsanlegget er dårlig og må bygges nytt. Overvann og avløp
må separeres. Vann og avløp må inn i en utbyggingsavtale.
Dårlig veg opp til tiltaket, men dette er lagt inn i innspillet.
Vikhammer skolekrets, 2,8 km. Gang- og sykkelveg langs
Malvikvegen.
Relativt dårlig vegstandard. Spesielt i en byggefase for 46 nye
enheter, med trolig en betydelig masseutskiftning.
Tiltaket ligger under marin grense og relativt nært
kvikkleiresonen 329 Malvik. Det kan være utfordringer knyttet
til Revdalsbekken. Bekken er stort sett lagt i rør fra fjorden og
oppover.
Et aktsomhetsområde for jord- og flomskred ligger i sørkant av
planområdet.
Det er gjennomført en geoteknisk vurdering av området, som
viser utfordringer knyttet til stabilitet i graveskråninger og
overvannshåndtering. Den geotekniske vurderingen
konkluderer ikke klart, og er utført med 5 nye eneboliger som
forutsetning, og ikke 46 som planforslaget. Det må dermed
gjøres en ny geoteknisk vurdering for å vurdere om området er
byggbart.
Tiltaket ligger langt unna kollektivknutepunkt, men har relativt
gunstig beliggenhet i forhold til buss som offentlig
kommunikasjonsmiddel.
Tiltaket krever store investeringer i infrastruktur som veg, vann
og avløp. Det er noe usikre grunnforhold, og geoteknisk
vurdering er gjort med helt andre forutsetninger enn det som
framkommer i planforslaget. I og med at det ikke er behov for
nye boligareal i inneværende periode, oppfordres tiltakshaver
til bedre begrunnelse og mer klargjøring av om området er
byggbart før forslaget kan vurderes på nytt.
Tiltaket har også negative konsekvenser for landbruk, landskap
og vil bli et bilbasert boligområde relativt langt fra skole og
andre sentrumsfunksjoner.
Det er utfordrende geoteknikk i området, og de vurderingene
som er gjort er basert på 5 nye boliger og ikke 46. Det er derfor
usikkert hvilke tiltak som er nødvendige for å kunne tillate en
så stor utbygging, og om det er gjennomførbart. Det er et
svært bratt nordøst vendt området. Det vil være vanskelig å
tilfredsstille kravene til solforhold og uteoppholdsareal med
tanke på helningen og at området er nordøst vendt. Det har
dårlige kvaliteter som et boligområde. Det vil være utfordrende
å etablere veier inn til boligene i den bratte skråningen.
Avstand til sentrumsfunksjoner og kollektivtransport tilsier at
dette vil bli et bilbasert boligområde. Noe som er i strid med
delmål 1.2 i samfunnsdelen.
Innspillet anbefales ikke tatt inn.
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fordelt på tema

B6 Bolig – Rota
Gårds- og bruksnummer
Dagens arealformål
Foreslått arealformål
Forslagsstiller
Areal

Begrunnelse

46/8
LNF
Bolig eller LNF Spredt Boligbygging?
Runar Iversen (grunneier)

Grunneier ønsker å endre status fra LNR til LNF spredt boligbygging. Grunneier ønsker å utnytte egen eiendom
bedre, samt å skape et mer levende nabolag og en mer sammenhengende bebyggelse langs fylkesveg 950 øst av
Sjøtrøkleiva.

Tema
Naturmangfold
Vannmiljø og forurensing (utslipp til
vann og grunn)
Kulturminner
Landskap/estetikk (kulturlandskap)

Jordbruk/Skogbruk
Friluftsliv
Folkehelse (nærmiljø, grønnstruktur,
barn og unges oppvekstsvilkår, g-s
veger, kriminalitetsforebygging,
luftkvalitet og støy).
Transport/infrastruktur/klima
(avstander, kollektivtransport,
energibehov og –løsninger, utslipp av
klimagasser).
Kommunal infrastruktur (veg, VA skole
og barnehage)
Samfunnssikkerhet og beredskap
- Naturfare
- Ulykker og beredskap
(trafikkulykker, industri,
slokkevann)
Samfunnssikkerhet og beredskap
(naturfare, ulykker og beredskap).

10200542-PLAN-RAP-001

K

Kunnskapsgrunnlag, vurdering
Ingen kjente registreringer eller funn av naturmangfold innen
planområdet.
Tiltaket berører ingen kjente vannforekomster.
Ingen kjente kulturminner.
Planområdet ligger i en bratt skråning ned mot fylkesvegen og
Trondheimsfjorden. Hele denne skråningen er mer eller mindre
utbygd på strekningen Smiskaret – Grønberg. Tiltaket vil forsterke
dette utbyggingsmønsteret men ikke vesentlig påvirke landskapet
negativt.
Skog med lav bonitet.
Tiltaket berører verken dyrka mark eller dyrkbar jord.
Tiltaket berører ingen kjente friluftsområder. Tiltaket ligger cirka 60
meter fra strandsonen, men både fylkesvegen og dagens jernbane
ligger mellom utbyggingsområdet og strandsonen.
Området er bratt. Lang skoleveg og ikke tilgang til strandsonen.
Gang- og sykkelveg hele strekningen.
Potensial for støy fra biltrafikk.
Buss til Trondheim og Stjørdal passerer rett utenfor.
Tiltaket ligger 3,3 km fra Hommelvik som er kollektivknutepunkt
(Hommelvik stasjon), men likevel gunstig beliggenhet i forhold til
buss som offentlig kommunikasjonsmiddel.
Ikke kommunalt vann og avløp fram til området.
4 km til Hommelvik skole, 3,8 km til Hommelvik ungdomsskole.
I henhold til NVE sine faresonekart kan området være utsatt for
snøskred. Dagens kommuneplan legger ikke opp til spesielle hensyn
knyttet til snøskred. Utover dette er det ingen kjente naturfarer.
Avkjørsel fra fylkesveg er uoversiktlig. Det er i liten grad angitt
avkjørsel utover bruk av dagens.
Forslaget innebærer fire enheter, men det er ikke vist verken
atkomst eller plassering av tomtene. Forslaget ligger i et område
med spredt boligbygging, og kanskje det er en bedre løsning enn å
avsette konkrete arealer til boligformål.
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Rådmannens innstilling

multiconsult.no
3 Konsekvensvurdering for enkelt innspill
fordelt på tema

Forslaget er noe uferdig og burde vært bedre dokumentert.
Tiltaket ligger sentralt med tanke på offentlig kommunikasjon.
Forslaget er lite bearbeidet og noe uklart hvordan dette er tenkt.
Avkjørselsforholdene er uoversiktlige. Forslaget tas ikke inn i
planforslaget.
De foreslåtte boligene vil få avkjørsel i et uoversiktlig område som
kan skape trafikkfarlige situasjoner. De ligger i et mørkt område som
vil gi dårlige boforhold. Malvik kommune ønsker ikke en utvikling av
boliger i dette området.
Innspillet anbefales ikke tatt inn.
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fordelt på tema

B 7 og B 17 Boliger –
Kvegjardsplassen
Gårds- og bruksnummer
Dagens arealformål
Foreslått arealformål

24/1,6 og 25/17
LNF. Hensynssone landbruk
Bolig. Formålet er å utvikle egen eiendom slik at den kan gi
inntektsgrunnlag. Formålet er legge til rette for noen få boliger, deriblant
tomter til egne barn. Et av områdene fikk avslag på dispensasjonssøknad i
2017 begrunnet ut i fra avkjørsel, kulturminner og støy. Atkomst kan
etableres i forbindelse med eksisterende atkomst til bolig på
Kvegjardsplassen.

Forslagsstiller
Areal

Knut Martin Selli og Karl Erik Lium
8 dekar + at arealet vil øke noe da det ikke er gitt en atkomstveg.

Oversiktskart

Detaljkart med kjente kulturminner. Svart strek mot nord er avgrensing av
forslag til trenerstall i tilknytning til ny travbane.

Tema
Naturmangfold
Vannmiljø og forurensing/klima (støy,
utslipp til vann og grunn, utslipp av
klimagasser)
Kulturminner

K

Landskap/estetikk (kulturlandskap)

Jordbruk/Skogbruk

10200542-PLAN-RAP-001

Kunnskapsgrunnlag, vurdering
Tiltakene berører ingen kjente naturverdier.
Tiltakene ligger drøyt 50 – 150 meter fra vannforekomsten
Fjølstadbekken på motsatt side av fv 874.
Tiltakene berører ikke kjente kulturminner direkte, men ligger
svært nær Kvegjerdet gravfelt og gravfeltet hvor
«Malviksverdet» ble funnet. I beskrivelsen av gravfeltet står det
at det er kjent 22 registrerte gravrøyser på et nord-sørgående
høydedrag. Det oppgis at gravfeltet fortsetter i blokkrik mark
som faller mot nord ned mot Kvegjardplassen. Det kan være
potensiale for ytterligere funn. Dette er potensielt en stor
negativ konsekvens og må utredes om det skal bygges boliger.
Landskapet ved Leistad er et typisk jordbrukslandskap med
store jorder, åker-/skogsholmer, bekkedrag og tradisjonell
trøndersk bebyggelse. Landskapet vurderes til å ha stor verdi.
Leistad-området, inkludert store deler av planområdet, er også
vurdert til å være et verdifullt kulturlandskap (Stusdal 2006).
Gårdsbebyggelsen på Leistad og Bjørnstad er trolig svært
gamle, noe også funn av kulturminner viser.
Landskapet er også preget av en del småhusbebyggelse.
Omfanget av inngrepet vurderes som lite til middels negativt.
Boligområdene berører verken dyrka mark eller dyrkbar jord.
Atkomstvegen berører dyrka mark.
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Friluftsliv

Folkehelse (nærmiljø, grønnstruktur, barn
og unges oppvekstsvilkår, g-s veger,
kriminalitetsforebygging, luftkvalitet og
støy).
Transport/infrastruktur/klima (avstander,
kollektivtransport, energibehov og –
løsninger, utslipp av klimagasser).

Kommunal infrastruktur (veg, VA skole og
barnehage).

Samfunnssikkerhet og beredskap (naturfare,
ulykker og beredskap).

Samfunnsliv (strategier fra samfunnsdelen,
IKAP2, føringer fra disp sak).

Samlet vurdering og anbefaling

10200542-PLAN-RAP-001

multiconsult.no
3 Konsekvensvurdering for enkelt innspill
fordelt på tema
Hele planområdet er produktiv skog med stort sett lav bonitet.
NB! Eiendommen er ikke skogbrukskartlagt.
Vegene i området brukes til turgåing og sykling av folk både
lokalt og folk fra de nærliggende boligområdene på Vikhammer
og Saksvik/Hundhammeren. Tiltaket vil i liten grad påvirke
vegstrukturen i Vikhammerdalen og konsekvensene vurderes
som ubetydelige.
Tiltakene ligger nært grønnstruktur og det er gang- og
sykkelveg 400 meter fra tiltaket. Gang- og sykkelveg fra E6 og
ned til Vikhammer. Det vurderes som gode oppvekstsvilkår. Det
er noe usikkerhet knyttet til støyforhold fra E6.
Tiltakene ligger langt fra kollektivknutepunkt, men nært
busstopp (400 meter) for ekspressbuss til Trondheim og
Stjørdal. Gode forhold for kollektiv transport.
Tiltakene ligger 2,7 km fra Vikhammer og vil bli et bilbasert
boområde.
Avkjørsel fra fylkesveg 874 er fra Markabygdvegen over
eiendom 24/6, 7. Dette punktet har ÅDT 2000 fra 2016.
Det foreslås en atkomstveg til dette boligarealet fra privat veg
på 24/6, evt. i samarbeid med 25/17.
Kommunalt vann- og avløpsanlegg går ved
utbyggingsområdene. Veg og vegstandard er bra. Det må
imidlertid etableres egne renseanlegg for avløp.
Området tilhører Vikhammer skolekretsen og det er 2,7 km
langs fv 941 ned til Vikhammer skole (ÅDT 1350 fra 2016).
Dette gir ikke skoleskyss. Det er gang- og sykkelsti eller fortau
fra E6 og ned til Vikhammer skole. God vegstandard.
Malvik travlag foreslår treningsfasiliteter for ny travbane på
samme eiendom, og det er uklart på nåværende tidspunkt om
tiltakene eventuelt kommer i konflikt med hverandre.
Ingen kjente naturfarer. Området ligger under marin grense i et
område med risiko for kvikkleireskred.
Per i dag lite trafikkert veg (ÅDT 1350-2000), men forslag om
tiltak knyttet til steintak, massedeponi og travbane kan endre
trafikksituasjonen i framtiden.
Det er påpekt fra Statens vegvesen i en dispensasjonssak at
avkjørselsforholdene er utfordrende.
Tiltakene er i mindre grad i tråd med prioriterte føringer i
kommuneplanens samfunnsdel og IKAP2.
Forslaget er heller ikke i tråd med vedtak i utvalgssak 36/16
med krav til utredning av tomtestørrelse, veiløsning mm.
Tiltakene styrker imidlertid spredt bosetting i bygdene i
kommunen, og tiltakene har god tilgang på offentlige
kommunikasjonsmidler (buss).
Forslaget har negative konsekvenser for landskap, landbruk,
kulturminner og vil bli et bilbasert boområde. I tidligere
dispensasjonssak er avkjørselsforhold, kulturminner og støy
vurdert som utfordrende.
Her er det kryssende interesser knyttet til tiltak som er
foreslått som innspill til arealdelen. Et forslag til noen få
boligtomter er en mindre samfunnsinteresse som ikke har
prioritet i vurderinger. Det foreslås mange tiltak i nærområdet
(steinbrudd, deponi, travbane) som kan endre trafikksituasjon
betydelig.
Det mangler en faglig vurdering av egnethet av tomteforslaget,
slik at forslaget burde vært bedre utredet av forslagsstiller.
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Rådmannens innstilling

multiconsult.no
3 Konsekvensvurdering for enkelt innspill
fordelt på tema
Hvis det blir bygget en travbane i området blir momentene
knyttet til landskap og trolig kulturminner mindre sentrale, og
tiltakene kan vurderes på nytt.
Tiltakene er for små til å tas inn i kommuneplanens arealdel.
Et av innspillene er det søkt dispensasjon for tidligere, og gitt
avslag på med bakgrunn i avkjørselsforhold, kulturminner og
støy. Disse forholdene har ikke endret seg siden
dispensasjonsbehandlingen.
Kommuneplanens samfunnsdel sier blant annet i mål 1.2 at «Vi
skal konsentrere bebyggelsessonene og legge til rette for at det
er mulig å nå arbeidsplasser og private/offentlige
servicetjenester med begrenset bruk av bil. Vi skal ta aktivt del i
arbeidet med utvikling og oppfølging av byutviklingsavtaler for
å nå nullutslippsmålet slik at alle nye transportbehov ved
byvekst løses ved gange, sykkel eller kollektivtransport». I
tillegg står det i mål 1.7 at «vi skal sørge for gode tjenester og
service til innbyggerne. (…)». Som en konsekvens av å etablere
boligbebyggelse utenfor tettstedene i kommunen kan det
offentlige tjenestetilbudet bli dårligere og dyrere. Etablering av
boligområder utenfor tettstedene vil blant annet kreve
skoleskyss. Ved å konsentrere bebyggelsen i og rundt
tettstedene kan Malvik kommune oppnå en mer effektiv
tjenesteproduksjon.
I mål 7.2 står det «Vi skal bidra til å redusere utslipp fra
motorisert transport». Det området vil bli et bilbasert områder
som ikke er i tråd med mål 1.2 og 7.2 i samfunnsdelen.
Innspillet anbefales ikke tatt inn.
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3 Konsekvensvurdering for enkelt innspill
fordelt på tema

B8 Boliger – Markabygdvegen
Gårds- og bruksnummer
Dagens arealformål
Foreslått arealformål
Forslagsstiller
Areal

26/1
LNF. Hensynssone landbruk
Boligformål. Etablere store eneboligtomter i et landlig miljø, uten
bruk av dyrka mark/dyrkbar jord.
Magne Drage
23,5 dekar.

Detaljkart som viser tiltaket i forhold til
Markabygdvegen, privat veg, nærmeste
bebyggelse og kulturminne. I nordøst er det et
større skogsområde som er under nydyrking.
Blåstiplet linje er marin grense.

Oversiktskart som viser beliggenheten av tiltaket i forhold til E6 –
Leistadkrysset.

Tema
Naturmangfold

K

Vannmiljø og forurensing (utslipp til vann og
grunn)
Kulturminner

Landskap/estetikk (kulturlandskap)

Jordbruk/Skogbruk
Friluftsliv
Folkehelse (nærmiljø, grønnstruktur, barn og
unges oppvekstsvilkår, g-s veger,
kriminalitetsforebygging, luftkvalitet og støy).

Transport/infrastruktur/klima (avstander,
kollektivtransport, energibehov og –løsninger,
utslipp av klimagasser).

10200542-PLAN-RAP-001

Kunnskapsgrunnlag, vurdering
Ingen kjente forekomster av sårbare og truede arter eller
naturtyper.
Området ligger ikke nært vannforekomster. Tiltaket forventes
ikke å gi utslipp til vann og grunn.
Det ligger en gravhaug som er automatisk fredet rett på
utsiden av planområdet. Potensialet for funn innenfor selve
planområdet er ikke kjent, men området bør undersøkes i
forkant av en reguleringsplan.
Tiltaket ligger i et jordbrukslandskap og vil slik bryte med
dagens arealbruk. En reguleringsplan vil likevel kunne
planlegge utbygging av boligtomter som ikke vil bli for
dominerende i landskapet. Konsekvensene vurderes likevel
som middels negative.
Området består av barskog av midlere boniteter. Området er
ikke registrert som dyrkbar jord.
Tiltaket berører ingen kjente friluftslivsområder.
Boligområdet har et nærmiljø som ligger i
jordbrukslandskapet i et skogsområde, og vil ha store
kvaliteter knyttet til slike verdier. Samlet sett gode
oppvekstsvilkår for barn og unge og et godt nærmiljø.
Område ligger 6,5 km fra Vikhammer og vil bli et bilbasert
boligfelt.
Tiltaket ligger langt fra sentrale samfunnsfunksjoner, og vil
være et bilbasert boligområde. Tiltaket ligger 4,2 km fra
bussholdeplass.
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Kommunal infrastruktur (veg, VA skole og
barnehage)

Samfunnssikkerhet og beredskap (naturfare,
ulykker og beredskap).
Samfunnsliv (strategier fra samfunnsdelen,
IKAP)

Samlet vurdering og anbefaling

Rådmannens innstilling

multiconsult.no
3 Konsekvensvurdering for enkelt innspill
fordelt på tema
Ikke tilgang til kommunal VA. Det er drøyt 2 km fra kommunal
vannledning og det kan være et alternativ. Det må etableres
eget renseanlegg for avløp.
God vegstandard og gode atkomstmuligheter per bil.
Området tilhører Vikhammer skolekrets og ligger 6,5 km fra
Vikhammer.
Området ligger ikke i kjente soner for naturfare eller flom.
90 % av planområdet ligger under marin grense.
Vegvesenet sin databank over ulykker viser få trafikkulykker.
Tiltaket styrker ikke bosetting ved kollektivknutepunkter og
vil bidra til økt bilkjøring. Tiltaket er i mindre grad i tråd med
prioriterte føringer i kommuneplanens samfunnsdel og
IKAP2. Tiltaket styrker spredt bosetting i bygdene i
kommunen.
Tiltaket krever investeringer i infrastruktur (vann og avløp),
skoleskyss for skolebarn og er heller ikke i tråd med
overordnede planstrategier. Tiltaket gir likevel begrensede
negative konsekvenser og det er ingen særskilte tema som
skiller seg særskilt negativt ut. Forslaget kan tas inn i
arealplanen gitt at det etableres gode løsninger på vann- og
avløp.
Det er ikke gjort faglige vurderinger av byggbarheten av
arealet, og hvor mange tomter det er plass til. Terrenget er
delvis bratt.
Kommuneplanens samfunnsdel sier blant annet i mål 1.2 at
«Vi skal konsentrere bebyggelsessonene og legge til rette for
at det er mulig å nå arbeidsplasser og private/offentlige
servicetjenester med begrenset bruk av bil. Vi skal ta aktivt
del i arbeidet med utvikling og oppfølging av
byutviklingsavtaler for å nå nullutslippsmålet slik at alle nye
transportbehov ved byvekst løses ved gange, sykkel eller
kollektivtransport». I tillegg står det i mål 1.7 at «vi skal sørge
for gode tjenester og service til innbyggerne. (…)». Som en
konsekvens av å etablere boligbebyggelse utenfor
tettstedene i kommunen kan det offentlige tjenestetilbudet
bli dårligere og dyrere. Etablering av boligområder utenfor
tettstedene vil blant annet kreve skoleskyss. Ved å
konsentrere bebyggelsen i og rundt tettstedene kan Malvik
kommune oppnå en mer effektiv tjenesteproduksjon.
I mål 7.2 står det «Vi skal bidra til å redusere utslipp fra
motorisert transport». Det området vil bli et bilbasert
område som ikke er i tråd med mål 1.2 og 7.2 i
samfunnsdelen.
Innspillet anbefales ikke tatt inn.
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B13 Boliger Høybydalen
Gårds- og bruksnummer
Dagens arealformål

Forslagsstiller
Areal

57/24
LNF. Hensynssone grønnstruktur – nærområder og turdrag.
Hensynssone friluftsliv.
Boligformål. Det er behov for å styrke boligbygging i aksen StjørdalTrondheim. Høybydalen vil understøtte Hommelvik som sentrum og
kollektivknutepunkt.
AS Meraker Brug
390 dekar

Bildet viser planområdet sentralt i kartet fra
bunnen av Høybydalen og sørvestover.

Bilde viser hensynssone grønnstruktur nede i selve Høybydalen, og
hensynssoen friluftsliv i de sørvestlige delene av planforslaget.

Tema
Naturmangfold

K

Foreslått arealformål

Vannmiljø og forurensing/klima (utslipp til
vann og grunn)

Kulturminner
Landskap/estetikk (kulturlandskap)

Jordbruk/Skogbruk
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Kunnskapsgrunnlag, vurdering
Data unntatt offentlighet viser store naturverdier som vanskelig
kan la seg kombinere med storstilt anleggstrafikk og bygging av
et nytt stort boligfelt.
Ingen registrerte naturtyper er kjent.
Det er noen funn av rødlistede arter innen planområdet, men
nøyaktigheten er lav. Det er behov for en mer detaljert
kartlegging ved en utbygging.
Vannforekomst Høybybekken renner gjennom planområdet.
Høybybekken er en sidebekk av det varig verna vassdraget
Homlavassdraget.
Tiltaket øker presset på resipienten, men boligbygging er ikke
forurensende i seg selv.
Det er ingen registrerte kulturminner innen planområdet.
Høybydalen regnes som et viktig kulturlandskap i Malvik
kommune, jamfør Stusdal (2006). Sammen med Karlslyst er
Høybydalen et viktig område for prioritering av skjøtselstiltak. I
Høybydalen har det vært flere husmannsplasser med bosetting,
og dette har gitt sitt preg til landskapet. Ingen av disse
husmannsplassene ligger innenfor det foreslåtte boligområdet.
Et nytt boligområde vil likevel prege og forandre landskapet i
Høybydalen.
Den største kvaliteten med Høybydalen er sammenhengen med
Karlslyst som illustrerer forskjellen i ressursgrunnlag mellom
fattig og rik. Dalen er lett tilgjengelig fra Hommelvik, og
landskapet har ulike egenskaper fra sjøen, via Karlslyst og
oppover dalen langs bekken og fram til de nedlagte
husmannsplassene.
Hele planområdet består av ungskog, med dominans av høy og
middels bonitet. Omtrent hele arealet på 390 dekar er produktiv
skog.
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Friluftsliv

Folkehelse (nærmiljø, grønnstruktur, barn
og unges oppvekstsvilkår, g-s veger,
kriminalitetsforebygging, luftkvalitet og
støy)

Transport/klima (avstander,
kollektivtransport, energibehov og –
løsninger, utslipp av klimagasser)

Kommunal infrastruktur (veg, VA, skole og
barnehage
Samfunnssikkerhet og beredskap
(naturfare, ulykker og beredskap)

Samfunnsliv (strategier fra samfunnsdelen,
IKAP).
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multiconsult.no
3 Konsekvensvurdering for enkelt innspill
fordelt på tema
Lite eller praktisk talt ikke dyrka mark eller dyrkbar mark.
Samlet sett vurderes det at tiltaket har små negative
konsekvenser for skogbruket, forutsatt at arealene bakenfor
også blir tilgjengelige etter en utbygging av Høybydalen som
boligområde.
Området har middels verdi for tradisjonelt friluftsliv, i henhold til
V712. Høybydalen er viktig for befolkningen i Hommelvik, da det
er gang- og sykkelavstand fra bebyggelsen i Hommelvik.
Hensynssone både for grønnstruktur og friluftsliv i dagens
kommuneplan.
Dalen brukes til korte ettermiddagsturer og som utgangspunkt
for lengre turer. Det er flere gamle husmannsplasser i dalen som
øker opplevelsesverdien av området. Skogsbilvegen oppover
dalen øker tilgjengeligheten for friluftsliv. Det er også et
omfattende stinett ut fra skogsbilvegen som går opp dalen. Fra
Karlslyst er det cirka 3,5 km til enden av vegen ved Bjørnrommet.
Omfanget av tiltaket vurderes som middels negativt. Høybydalen
vil fremdeles kunne benyttes til friluftsliv etter en utbygging,
men mulighetene og kvalitetene vil bli mye redusert. Samlet sett
vurderes tiltaket å ha middels negative konsekvenser på
friluftsliv, men hensynssonene i dagens kommuneplan kan øke
vurderingen av de negative konsekvensene.
Boligområdet har potensial for å skape et svært godt nærmiljø,
med gode oppvekstbetingelser for barn og unge. Gode
muligheter for friluftsliv og nærhet til turområder og
grønnstruktur.
Høybydalen er hensynssone grønnstruktur i dagens
kommuneplan.
De nedre deler av planforslaget er så vidt berørt av gul sone fra
støysonekartet i forbindelse med ny E6.
Høybydalen er et svært viktig nærturområde for Hommelvik, og
er mye brukt og viktig for folkehelse og nærmiljø.
Området ligger over 2 km fra kollektivknutepunkt og >1,5 km fra
skole og andre sentrale samfunnsfunksjoner. Dette er noe langt
med tanke på bruk av buss og tog for pendling. Boligområde kan
i stor grad bli bilbasert. En stor andel av befolkningen i
Hommelvik jobber i Stjørdal og i Trondheim, og tilrettelegging for
bruk av buss og tog er sentralt i en helhetlig arealplanlegging.
Det er ikke tilgang på kommunal infrastruktur. Det må påregnes
til dels betydelige kostnader til opparbeidelse av veg, vann og
avløp. Bygging av høydebasseng vil være relevant.
Det er noe potensial for fare for steinskred men lite trolig at
dette er kritisk.
Hele planområdet ligger under marin grense, men det er ikke
kjent at det er ustabile masser innen planområdet. Området
består av noe morenemateriale, elveavsetninger og tykke
havavsetninger.
Kommuneplanens samfunnsdel og IKAP2 legger opp til å
prioritere utvidelse av eksisterende boligområder og
boligområder som ligger nært kollektivknutepunkter (< 1,5 km).
Høybydalen ligger fra over 2 km til opp mot 3,5 km fra
Hommelvik stasjon som er et kollektivknutepunkt både for tog
og buss. Det vektlegges også i samfunnsdelen av
kommuneplanen at det er sentralt å ha sammenhengende
grønnstrukturer knyttet til Hommelvik og at Høybydalen nettopp
er en slik sammenhengende grønnstruktur fra sjø via
kulturlandskap og ut i utmarka.
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3 Konsekvensvurdering for enkelt innspill
fordelt på tema
Det er ikke et stort behov for store nye boligområder ved denne
rulleringen av kommuneplanen. Høybydalen er en sentral del av
en sammenhengende grønnstruktur fra sjø via kulturlandskap og
ut i utmarka. Planforslaget berører to hensynssoner for
grønnstruktur og friluftsliv.
Det er viktige naturmangfoldverdier som blir truet ved en
utbygging som foreslått.
Samlet sett er det flere negative konsekvenser ved forslaget.
Planområdet ligger over 2 km fra Hommelvik, og IKAP2 ber
kommunene prioritere store boligområder som ikke er lengre
enn 1,5 km fra sentrale kollektivknutepunkt.
Området ligger delvis innenfor hensynssone grønnstruktur nærturområde og turdrag, og hensynssone friluftsliv. Dette
området er et av de viktigste nærturområdene for innbyggerne i
Hommelvik. Samfunnsdelens mål 1.5 sier blant annet at vi skal ha
folkehelse i fokus når vi utvikler nye utbyggingsområder. I tillegg
står det i mål 3.3 at vi skal sikre tilgang til utfartsområder og i
mål 3.4 at vi skal tilrettelegge for friluftsliv. En etablering av et
stort nytt boligområde i Høybydalen vil bryte med alle disse
målene i samfunnsdelen.
I tillegg er det viktige naturmangfoldverdier som blir truet av en
utbygging her.
Innspillet anbefales ikke tatt inn.
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B14 Bebyggelse og anlegg – Midtsand Gård
Gårds- og bruksnummer
Dagens arealformål

43/1, 42/66
LNF. Hensynssone landbruk. I sør er deler av forslaget
regulert til vegserviceanlegg.
LNFR, Bolig, Grønnstruktur. Næringsområde. Seniorboliger
og kapell inngår i hovedformålet Bebyggelse og anlegg.
Reguleringsplan må fastslå fordeling mellom ulike
underformål.
Utbyggingsforslaget er delt inn i fire deler (A, B, C og D).
Formålet med innspillet er å tilføre kommunen et botilbud
for eldre og boliger i et attraktivt område langs en regional
kollektivrute. Tilføre kommunen mer næringsareal langs
E6. Generelt sett er stiftelsens formål å etablere et
aldershjem på Midtsand gård.
Pilar Eiendom og Tegn_3 på vegne av Stiftelsen Karen og
Adolf Øien
A = 6 dekar (Bolig)
B = 9 dekar (Bolig)
C = 17 dekar (Bolig/Kapell)
D = 50 dekar (Bolig)

Foreslått arealformål

Forslagsstiller
Areal

Kartet viser byggeområdene fordelt på fire delområder.
Gult er dyrka mark og rød skravert er dyrkbar jord.

Forslag til boligområder Midtsand. Også boligområder på INTRAtomta og i Smiskaret er tatt med i kartet.

Tema
Naturmangfold

K

Vannmiljø og forurensing (utslipp til vann og grunn)

10200542-PLAN-RAP-001

Kunnskapsgrunnlag, vurdering
Det foreslås utbygging tett innpå Midtsandbekken.
Det er ingen kjente naturmangfoldverdier, utover
Midtsandbekken, knyttet til planforslaget.
Midtsandbekken har antatt dårlig tilstand, med risiko
for ikke å nå miljømålet innen 2021. Vassdraget er i
stor grad negativt påvirket av avrenning fra landbruk
og spredt bebyggelse. Foreslåtte tiltak vil ikke forverre
situasjonen, gitt god overvannshåndtering.
Det pågår et eget prosjekt om å åpne deler av
Midtsandbekken som i dag er lagt i rør, og også andre
forvaltningstiltak blant annet forsøke å legge til rette
for gytemuligheter for sjøørret.
Del-tiltak B foreslås mer eller mindre helt ned i bekken
ned i et flott landskapsrom med bekken. Del-område B
bør enten tas ut av forslaget eller grensen bør justeres
noe østover for å bevare bekkedalen.
Deler av det foreslåtte boligområde D ligger innenfor
gul støysone (Lden 55-60 dBA) fra ny E6. Det vurderes
å flytte E6 noe lenger sør, og dette vil gi et nytt
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Kulturminner
Landskap/estetikk (kulturlandskap)

Jordbruk/Skogbruk

Friluftsliv

Folkehelse (nærmiljø, grønnstruktur, barn og unges
oppvekstsvilkår, g-s veger, kriminalitetsforebygging,
luftkvalitet og støy).

Transport/infrastruktur/klima (avstander,
kollektivtransport, energibehov og –løsninger, utslipp
av klimagasser).
Kommunal infrastruktur (veg, VA skole og
barnehage).

10200542-PLAN-RAP-001

støysonekart. En evt. boligbygging må forvente å ta
hensyn til støy fra E6.
Det er ingen kjente arkeologiske kulturminner eller
SEFRAK bygninger innen planområdet.
Landskapet ved Midtsand gård er i dag et typisk
jordbrukslandskap med gårdshus, dyrka mark og noen
boliger. Midtsandelva renner gjennom planområdet.
En utbygging i tråd med forslaget vil i stor grad endre
deler av landskapet til å bli et boligområde.
Store deler av planforslaget består av dyrka mark og
dyrkbar jord. Planområdet ligger også i hensynssone
landbruk i kommuneplanen. Samtidig er flere av de
jordbruksteigene som foreslås omdisponert relativt
små av størrelse og ligger noe inneklemt mellom
annet areal. Dette innebærer at deler av arealene ikke
er veldig effektive i drift. Dette reduserer de negative
konsekvensene noe.
3 av utbyggingsområdene (A, B, C) ligger på full dyrka
mark, mens et utbyggingsområde ligger i barskog på
middels og høy bonitet (D), men på dyrkbar jord.
Området D er minst konfliktfylt mot dyrka mark.
Tursti fra Midtsandtangen, gjennom planområdet og
innover marka til Lauvtjønna. Tiltakshaver planlegger å
bedre standarden på stien slik at den blir bedre
tilrettelagt for gående etter en utbygging. Området
som stien går gjennom vil likevel bli delvis endret fra
et jordbrukslandskap til et boligområde. Bedre
tilrettelegging kan kompensere noe for dette.
Område B er vurdert til å være i konflikt med
opplevelsene for friluftsliv langs stien. Når man
kommer ut av tunnelen under fylkesvegen er man
nede i en ravinedal langs bekken noe som gir en
spesiell opplevelse. Omforming av dette området til
bolig vil endre dette mye.
Utbyggingsområdet vil ha god tilgang til grønnstruktur
og gi gode oppvekstsvilkår for barn og unge. Det er
gang- og sykkelveg langs hele Malvikvegen både nordog sørover.
Området tilhører Sveberg skolekrets. 3,2 km å
gå/sykle, men dette er traktorveg og mye motbakke.
Skolebuss. Noe krevende forhold for skoleveg, men
kortere til skole fra de øverste delene av
utbyggingsområde. Tiltaket vil kreve investeringer i
infrastruktur knyttet til gang- og sykkelveg til skole.
Tiltaket vil i stor grad bli bilbasert for å nå sentrale
samfunnsfunksjoner. Dette er ikke heldig når det
foreslås en så stor utbygging.
Det er kort avstand til Malvikvegen og bussforbindelse
både nord- og sørover. Planområdet ligger 5 km fra
kollektivknutepunktet Hommelvik.
Gode forutsetninger for utbygging av VA anlegg. Ingen
restkapasitet ledig per i dag. Det må bygges nytt både
avløp og vann + egen overvannshåndtering.
Strenge krav til blågrønne løsninger og fordrøyning av
overflatevann.
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Samfunnssikkerhet og beredskap (naturfare, ulykker
og beredskap).

Sentralt i området ligger et aktsomhetsområde for
jord- og flomskred. Dette berører del-områdene B, C
og D. Ingen kjente faresoner for flom.
Hele planområdet ligger under marin grense.
Generelt lite utsatt for trafikkulykker.
Tiltaket vil gi grunnlag for en betydelig boligbygging.
Det vil sammen med den nærliggende INTRA-tomta
åpne opp et nærmest nytt stort boligområde i Malvik
kommune. Samlet er de foreslåtte utbyggingene på
størrelse med både Sveberg og Smiskaret.
Konsekvenser for skolekretser, skoleskyss og
utbygging av annen infrastruktur er ikke utredet.
Antall boenheter er vanskelig å vurdere men alt
avhengig av hvor tett det bygges kan det godt være
minst 150-200 boenheter. Forslaget om boligområde
på INTRA tomta har skissert 200 enheter, og til
sammen er det et betydelig boligpotensial som foreslå
på Midtsand.
Det er tilstrekkelig med areal til boligbygging i
planperioden med det areal og de muligheter som
dagens kommuneplan har. Området vil bli et typisk
bilbasert boligområde med lang avstand til sentrale
samfunnsfunksjoner.
Dette forslaget sammen med boligbygging på INTRAtomta bør sees i sammenheng og bør utredes
grundigere før man tar endelig stilling til forslaget.
Det foreslås at tiltaket ikke tas inn i kommuneplanens
arealdel i denne omgang.
Det er en tilstrekkelig boligreserve i Malvik i dag. Det
er derfor ikke behov for store nye boligområder i
denne rulleringen.

Samfunnsliv (strategier fra samfunnsdelen, IKAP2).

Samlet vurdering og anbefaling

Rådmannens innstilling

I et lengre tidsperspektiv er det behov for en
utredning av hvor man ønsker å etablere nye større
boligfelt i Malvik kommune. Denne bør angi hvilken
retning man ønsker å styre boligutviklingen i Malvik på
lang sikt. En «boligstrategi» som ser på hvor det kan
etableres nye større utbyggingsområder i
sammenheng med sosial infrastruktur, teknisk
infrastruktur, samordnet areal- og
transportplanlegging, behov for næringsarealer
(dagligvare) i tilknytning til disse områdene,
sammenhengen mellom eksisterende og nye
boligområder osv. Det anbefales derfor ikke å ta inn
store nye områder før man har gjort denne
utredningen.
Innspillet anbefales ikke tatt inn nå, men tas med inn i
utredningen av hvor kommunen ønsker nye store
utbygginger i framtiden.
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B 15 Boliger – Foten (Sveian)
Gårds- og bruksnummer
Dagens arealformål
Foreslått arealformål
Forslagsstiller
Areal

55/28
LNFR
Hensynssone grønnstruktur – Svartåsen-Sveiåsen.
Hensyn landbruk – kjerneområde landbruk.
Boligformål. Grunneier ønsker å skille ut tomter, blant annet til barna
som har vokst opp på gårdsbruket. Det legges til rette for noen flere
tomter for at flere kan dele på grunnlagsinvesteringene.
Ole Hermann Sveian
7 dekar

Tiltaket sett i sammenheng med
hensynsområde friluftsliv (skravert område) og
ubebygd boligområde (gul farge).

Oversiktskart over tiltaket 3,1 km nord for Hommelvik stasjon.

Tema
Naturmangfold
Vannmiljø og forurensing (utslipp til vann
og grunn).
Kulturminner
Landskap/estetikk (kulturlandskap)

K

Jordbruk/Skogbruk

Friluftsliv

Folkehelse (nærmiljø, grønnstruktur, barn
og unges oppvekstsvilkår, g-s veger,
kriminalitetsforebygging, luftkvalitet og
støy).
Transport/infrastruktur/klima (avstander,
kollektivtransport, energibehov og –
løsninger, utslipp av klimagasser).
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Kunnskapsgrunnlag, vurdering
Ingen kjente verdier.
Tiltaket berører ikke noen vannforekomst.
Tiltaket berører ikke kjente kulturminner.
Tiltaket berører ikke spesielle landskapselement eller
kulturlandskap. Tiltaket ligger i utkanten av etablerte boligfelt.
Tiltaket berører produktiv skog og noe dyrka mark. Dyrka marka
ligger inneklemt og skilt fra annen dyrka mark. Cirka 1,5 dekar
dyrka mark, og svært begrenset areal med dyrkbar jord. Jorda er
ikke i drift per i dag, og har ligget brakk i 20 år i henhold til eier.
Tiltaket inngår delvis i grønnstruktur knyttet til nærområdet. Det
er ikke kjent noen spesifikke konflikter mot friluftsliv, men
området Hommelvikhøgda/Sveiåsen er et viktig nærturområde,
og det er en utfordring med en «bit for bit» politikk hvor man tar
i bruk stadig større deler av området til utbygging. Det mest
hensiktsmessige er trolig å gjennomføre en helhetsvurdering av
Hommelvikhøgda/Sveiåsen.
Området er avsatt til hensynssone grønnstruktur i dagens
arealplan. Utover dette ligger området i et etablert boligområde,
med eksisterende grønnstruktur og gode betingelser for barn og
unges oppvekstsvilkår.
Tiltaket ligger 3.1 km fra kollektivknutepunkt, men lokalbuss går
450 meter fra tiltaket. Det er cirka 3,1 km til barne- og
ungdomsskoler og andre sentrale samfunnsfunksjoner og det er
en viss risiko for at boområdet blir bilbasert.
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multiconsult.no
3 Konsekvensvurdering for enkelt innspill
fordelt på tema
Kommunal VA ligger i boligfeltet, men noe uklart hva som er best
mulig tilgang til VA.
Tiltaket ligger ikke i kjente faresoner. Trafikksikker skoleveg.
Tiltaket ligger under marin grense.
Tiltaket bryter med dagens kommuneplan, og ligger noe langt
unna skole og sentrale samfunnsfunksjoner. Samtidig styrker
tiltaket Hommelvik som viktig knutepunkt.
Det er tilrettelagt for boligbygging på samme eiendom rett vest
for forslaget, og det bør vurderes å bygge ut dette arealet først.
Tiltaket anbefales ikke gjennomført til tross for at det ligger som
en fortetting av dagens boligområder med lett tilgang til
kommunal infrastruktur. Det bør gjennomføres en helhetlig
vurdering av området Hommelvikhøgda/Sveiåsen. Tiltaket ligger i
et hensynsområde for grønnstruktur. Tiltaket ligger 3,1 km fra
skoler og andre sentrale samfunnsfunksjoner, men dog relativt
sentralt i Hommelvik. Tiltaket berører dyrka mark, men dette er
et svært lite areal og dyrka marka har heller ikke vært i drift på
20 år.
Som et alternativ kan ubebygd boligareal i dagens arealplan
byttes mot dette arealet.
Dette er en beskjeden utvidelse av eksisterende boligområde.
Området ligger helt i ytterkant av, og delvis innenfor
hensynssone grønnstruktur – nærturområde. En etablering av
boliger i dette området må legge til rette for enkel atkomst til
dette området. I tillegg må ikke en etablering her vanskeliggjøre
tilkomsten til terrasseblokka. En reguleringsplan for dette
området må blant annet vise konsekvenser for eksisterende
bebyggelse, adkomst inn til området, mulig adkomst til
terrasseblokka og nærturområdet.
Innspillet anbefales tatt inn.

10200542-PLAN-RAP-001

15. februar 2018 / 00

112

Side 42 av 107

Kommuneplanens arealdel for Malvik kommune
Konsekvensutredning

multiconsult.no
3 Konsekvensvurdering for enkelt innspill
fordelt på tema

B 16 Boliger – Verkland
Gårds- og bruksnummer
Dagens arealformål
Foreslått arealformål

Forslagsstiller
Areal

14/1
LNF. Hensynssone landbruk.
Bolig. Ønsker å benytte areal på utsiden av utmarksgjerde til
boligtomter, da dette arealet har svært liten verdi for gårdsdrifta i dag.
Ser potensialet for økonomisk utbytte til å ruste opp gårdsbruket for
framtiden.
Karl Stav
9 dekar.
Dårlig arrondert forslag om boligområde. Det er etablert 10-12
boligenheter som planforslaget grenser inntil. Uklart hvor mange
enheter som planlegges.

Detaljkart som viser tiltaket og
kommuneplanens arealbruk som LNFR
område og hensynssone landbruk

Bilde som viser tiltakets plassering i forhold til E6 og Reitan-krysset.

Tema
Naturmangfold
Vannmiljø og forurensing (utslipp til
vann og grunn).
Kulturminner
Landskap/estetikk (kulturlandskap)

K

Jordbruk/Skogbruk
Friluftsliv
Folkehelse (nærmiljø, grønnstruktur,
barn og unges oppvekstsvilkår, g-s
veger, kriminalitetsforebygging,
luftkvalitet og støy).
Transport/infrastruktur/klima
(avstander, kollektivtransport,
energibehov og –løsninger, utslipp av
klimagasser)
Kommunal infrastruktur (veg, VA skole
og barnehage)

10200542-PLAN-RAP-001

Kunnskapsgrunnlag, vurdering
Tiltaket berører ingen kjente naturmangfoldverdier.
Ikke i konflikt med noen spesielle vannforekomster.
Tiltaket berører ingen kjente kulturminner.
Tiltaket vil utvide dagens boligbebyggelse nord for Verkland. Tiltaket
berører ingen kjente verdier knyttet til kulturlandskap.
Tiltaket berører verken dyrka mark eller dyrkbar jord. Planområdet
består av produktiv skog med lav bonitet.
Tiltaket berører ingen kjente friluftsområder.
Tiltaket ligger i utmarka med god tilgang til grønnstruktur, friluftsliv
og gode oppvekstsvilkår for barn og unge.
Lang avstand til kollektivtransport.
God infrastruktur på veg, men avkjørsel er ikke avklart.
Det er kommunalt vannforsyning, men dårlig kvalitet og usikker
levering. Stort behov for oppgradering. Kommunalt avløpssystem
som er OK. Overvann og avløp må separeres.
Vikhammer skolekrets – skolebuss.
God offentlig vegstandard.
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Konsekvensutredning

Samfunnssikkerhet og beredskap
(naturfare, ulykker og beredskap)

Samfunnsliv (strategier fra
samfunnsdelen, IKAP2)
Samlet vurdering og anbefaling

Rådmannens innstilling

multiconsult.no
3 Konsekvensvurdering for enkelt innspill
fordelt på tema

Forslaget viser ikke atkomstveg og avkjørsel fra fylkesveg 873 eller
den kommunale Forbordsvegen.
Tiltaket ligger over marin grense.
Ingen kjente naturfarer.
Forslag om nytt massedeponi like ved vil potensielt øke
sannsynligheten for trafikkulykker for en periode. ÅDT på fv 873 er
650 per 2016.
Tiltaket styrker ikke bosetting ved kollektivknutepunkter og vil bidra
til økt bilkjøring. Bidraget er riktignok svært lite. Tiltaket er i mindre
grad i tråd med prioriterte føringer i kommuneplanens samfunnsdel
og IKAP2. Tiltaket styrker spredt bosetting i bygdene i kommunen.
Tiltaket krever investeringer i infrastruktur og skoleskyss for
skolebarn. Tiltaket er heller ikke i tråd med overordnede
planstrategier. Tiltaket gir likevel begrensede negative konsekvenser
og det er ingen særskilte tema som skiller seg særskilt negativt ut.
Forslaget kan tas inn i arealplanen gitt at det er gode løsninger på
vann- og avløp.
Kommuneplanens samfunnsdel sier blant annet i mål 1.2 at «Vi skal
konsentrere bebyggelsessonene og legge til rette for at det er mulig
å nå arbeidsplasser og private/offentlige servicetjenester med
begrenset bruk av bil. Vi skal ta aktivt del i arbeidet med utvikling og
oppfølging av byutviklingsavtaler for å nå nullutslippsmålet slik at
alle nye transportbehov ved byvekst løses ved gange, sykkel eller
kollektivtransport». I tillegg står det i mål 1.7 at «vi skal sørge for
gode tjenester og service til innbyggerne. (…)». Som en konsekvens
av å etablere boligbebyggelse utenfor tettstedene i kommunen kan
det offentlige tjenestetilbudet bli dårligere og dyrere. Etablering av
boligområder utenfor tettstedene vil blant annet kreve skoleskyss.
Ved å konsentrere bebyggelsen i og rundt tettstedene kan Malvik
kommune oppnå en mer effektiv tjenesteproduksjon.
I mål 7.2 står det «Vi skal bidra til å redusere utslipp fra motorisert
transport». Det området vil bli et bilbasert område som ikke er i tråd
med mål 1.2 og 7.2 i samfunnsdelen.
Innspillet anbefales ikke tatt inn.
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Konsekvensutredning

multiconsult.no
3 Konsekvensvurdering for enkelt innspill
fordelt på tema

B 19 Boliger – Smiskaret
Gårds- og bruksnummer
Dagens arealformål
Foreslått arealformål

Forslagsstiller
Areal

46/4 (7,9 dekar) og 46/437 (vel 1 dekar)
LNF. Dagens reelle arealbruk er paddock/ridebane til hester i
vestre del av planområdet og skog mot øst. Området utnyttes ikke
til dyrka mark.
Bolig.
Hensikten med forslaget er legge til rette for boligbygging på 46/4
som i dag er LNFR. 46/437 blir da liggende som en kile med LNFR i
et boligområde og foreslås også omdisponert til boligformål.
Området foreslås utbygd med småhus, cirka 15 enheter.
Frode Moen og Ingrid Rigmor/Lars Nygaard
9 dekar

Illustrasjonsplan fra tiltakshaver ved Voll
Arkitekter.
Begrunnelse

Oversiktskart over tiltaket plassert nede i Smiskaret boligområde. Kartet
viser også kommuneplanens arealdel med LNF området som en tunge inn
i boligområdet.
Hensikten med forslaget er legge til rette for boligbygging på 46/4 som i dag er LNFR. 46/437 blir da liggende som
en kile med LNFR i et boligområde og foreslås også omdisponert til boligformål.
Området foreslås utbygd med småhus, cirka 15 – 20 enheter.

Tema
Naturmangfold
Vannmiljø og forurensing (utslipp til vann og
grunn).
Kulturminner
Landskap/estetikk (kulturlandskap)
Jordbruk/Skogbruk

Friluftsliv
Folkehelse (nærmiljø, grønnstruktur, barn og
unges oppvekstsvilkår, g-s veger,
kriminalitetsforebygging, luftkvalitet og støy).

10200542-PLAN-RAP-001

K

Kunnskapsgrunnlag, vurdering
Tiltaket berører ingen kjente forekomster.
Tiltaket berører ingen kjente vannforekomster.
Tiltaket berører ingen kjente kulturminner.
Tiltaket berører ingen kjente eller særpregede
landskapselementer. Tiltaket ligger som en integrert del av
eksisterende boligområde.
I henhold til kart berører tiltaket dyrka mark, men brukes i
det vesentlige til hestehold. Området som utnyttes til
hestehold er gruset opp, men kunne i teorien bli tilbakeført til
dyrka mark. En evt. dyrka mark ligger inneklemt i et
boligområde, og er lite egnet til moderne landbruksdrift.
Tiltaket berører også noe skog, inneklemt mellom dyrka mark
og bolighus.
Tiltaket har liten negativ konsekvens for friluftsliv.
Området kan sies å være en viktig del av nærmiljøet og
grønnstrukturen i Smiskaret boligområde. Smiskaret har god
tilgang til skog som grønnstruktur og nær tilgang til sjøen,
men en nedbygging av en mindre skogteig kan sies å ha en
liten til middels negativ konsekvens for
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Kommuneplanens arealdel for Malvik kommune
Konsekvensutredning

Transport/infrastruktur/klima (avstander,
kollektivtransport, energibehov og –løsninger,
utslipp av klimagasser).

Kommunal infrastruktur (veg, VA skole og
barnehage).
Samfunnssikkerhet og beredskap (naturfare,
ulykker og beredskap).
Samfunnsliv (strategier fra samfunnsdelen,
IKAP2).

Samlet vurdering og anbefaling

Rådmannens innstilling

multiconsult.no
3 Konsekvensvurdering for enkelt innspill
fordelt på tema
nærmiljø/grønnstruktur. Det bør stilles krav om
grønnstruktur/lekeareal i forbindelse med reguleringsplan.
Området sokner til Sveberg skole, 4,1 km bilveg. Snarvei
gjennom skogen gir 2,1 km å gå/sykle i bratt bakke opp til
Sveberg skole.
Kort avstand til bussholdeplass, men 5 km fra
kollektivknutepunkt. Boligområde vil nok i stor grad bli et
bilbasert område.
Tilgang på kommunalt VA, og god veistandard. 4,1 km til
Sveberg barneskole, og 6 km til Hommelvik ungdomsskole.
Forslaget styrker Smiskaret/Sveberg som boligområde.
Ingen kjente naturfarer.
Ingen trafikkrisiko. Gang- og sykkelveg langs Malvikvegen.
Området ligger under marin grense, på marine hav- og
strandavsetninger.
Styrker Smiskaret/Sveberg som boligområde med tilgang til
kommunale infrastrukturtjenester.
Tiltaket ligger noe langt unna kollektivknutepunkt og offentlig
skole. Smiskaret/Sveberg er et prioritert boligområde i
Malvik.
Forslaget har mange positive aspekter. Mest negativt er liten
negativ konsekvens på grønnstruktur/nærmiljø og noe lang
avstand til kollektivknutepunkt og skoler, og forslaget er i stor
grad et bilbasert område med lang avstand til sentrale
samfunnsfunksjoner. Området er fortetting av et eksisternde
boligområde, og forslaget anbefales tatt inn i arealplanen.
Området er i dag avsatt til LNF og benyttes til ridebane. Det
er et lite innklemt område som er ulønnsomt å benytte til
dyrking i landbrukssammenheng. En omregulering av dette
området til boligformål vurderes å ha liten påvirkning på
landbruket.
Dette er en utvidelse av eksisterende boligområde. Det må
stilles krav om regulering av området, og reguleringsplanen
må blant annet stille krav om etablering av fortau langs
atkomstvegen før det kan etableres boliger her.
Innspillet anbefales tatt inn.
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Konsekvensutredning

multiconsult.no
3 Konsekvensvurdering for enkelt innspill
fordelt på tema

B21 Boliger – Frank Bjørkli
Gårds- og bruksnummer
Dagens arealformål
Foreslått arealformål
Forslagsstiller
Areal

57/25
LNF. Hensynssone landbruk.
Boligformål. Ønske om å endre 57/25 fra LNF-område til boligområde.
Frank Bjørkli
12 dekar.
I det vurderte planforslaget er hele eiendom 57/25 med dyrka mark,
bolig og gårdstun inkludert. Dette fordi forslaget fra grunneier ville gitt
noen svært små restareal, som ikke ville vært egnet til
jordbruksproduksjon uansett.

Bildet viser planområdet sentralt i kartet.

Oversiktsbilde over planområdet nordvest for Hommelvik sentrum.

Tema
Naturmangfold
Vannmiljø og forurensing (utslipp til vann
og grunn).
Kulturminner

K

Landskap/estetikk (kulturlandskap)
Jordbruk/Skogbruk

Friluftsliv
Folkehelse (nærmiljø, grønnstruktur, barn
og unges oppvekstsvilkår, g-s veger,
kriminalitetsforebygging, luftkvalitet og
støy).
Transport/infrastruktur/klima (avstander,
kollektivtransport, energibehov og –
løsninger, utslipp av klimagasser).
Kommunal infrastruktur (veg, VA skole og
barnehage).
10200542-PLAN-RAP-001

Kunnskapsgrunnlag, vurdering
Ingen kjente forekomster.
Ingen kjente vannforekomster
Ingen kjente arkeologiske kulturminner.
Liavegen inngår i Statens vegvesen sin landsverneplan for vegmiljø.
Liavegen inngår i Gjevingåsen vegmiljø, som består av flere
generasjoner veger. Den aktuelle strekningen er statlig listeført
med vernedato 29.10.2015. Kjøreveg fra omkring 1700. Deler av
traseen framstår som autentisk, mens den i andre partier har tatt
skade av utbygging og er i bruk som boligveg. Tiltaket vil ikke
ytterligere redusere verneverdien.
Jordbrukslandskap som ligger inneklemt i boligområder.
Store deler av planområde er fulldyrket mark. Området ligger inne
i hensynsssone landbruk i kommuneplanen. Jordbruksområdene er
svært små og ugunstig arrondering og vanskelig drift med
moderne landbruksutstyr.
Ingen kjente friluftsinteresser. Gjevingåsen kjerreveg ligger på
atkomstvegen.
Planområdet ligger i et relativt rolig boligområde med bruktbar
tilgang til grønnstruktur og et godt nærmiljø.
I underkant av 2 km fra kollektivknutepunkt for tog og buss. Under
2 km til skole og sentrale samfunnsfunksjoner. Trafikksikker
skoleveg.
Tilknyttet kommunalt vann og avløp.
God kommunal infrastruktur.
15. februar 2018 / 00
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Konsekvensutredning
Samfunnssikkerhet og beredskap
(naturfare, ulykker og beredskap).
Samfunnsliv (strategier fra
samfunnsdelen, IKAP2).
Samlet vurdering og anbefaling

Rådmannens innstilling

multiconsult.no
3 Konsekvensvurdering for enkelt innspill
fordelt på tema
Området ligger under marin grense.
Ingen kjente faresoner for ras eller steinsprang.
Slokkevann?
Trafikksikker skoleveg.
Bygger opp under fortetting knyttet til Hommelvik som
kollektivknutepunkt. Likevel >1,5 km fra togstasjonen, jamfør
IKAP2.
Det foreslås bygging av nye boliger på fulldyrka mark, som ligger
innenfor hensynssone landbruk. Gunstig beliggenhet i forhold til
Hommelvik som kollektivknutepunkt med kommunal infrastruktur
på plass.
Tiltaket kan tas inn i arealplanen.
Arealet er i dag avsatt til LNF, men arealet er ikke i bruk i dag.
Landbruksarealet er lite og vanskelig å drifte. Innspillet er en
utvidelse av eksisterende boligområde. Området må
detaljreguleres.
Innspillet anbefales tatt inn.
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Konsekvensutredning

3.2

multiconsult.no
3 Konsekvensvurdering for enkelt innspill
fordelt på tema

Steinbrudd
Ved revisjon av arealdelen i 2010 fulgte en administrativ melding «Steinbrudd i Malvik, behovet og
muligheter for å etablere nye steinbrudd». Det vises innledningsvis til denne.
Gjeldende kommuneplan viser ingen arealer til steinbrudd.
Malvik har i dag steinbrudd i Brannlia, ved Vulu. Dette ble godkjent i 1988, er fortsatt i drift, men er
beskrevet som et lite og kortsiktig brudd. I tillegg har Malvik to steinbrudd som er avsluttet og som er
synlige i terrenget, bruddene på Kvegjerdet og Hommelvik øvre østre (Muruvik). I tillegg er det tatt ut
stein på enkelte koller, for eksempel ute på jorder, og som er planert og dyrket opp etterpå, og som
derfor ikke er synlige i dag (eksempler: begge Vulugårdene og Fossen). På Sveberg har det blitt drevet
«steinbrudd» på det som nå kalles Kjeldsbergtomta. Hensikten var å klargjøre området til
næringsformål. Det er også tidligere tatt ut steinmasser i mindre brudd rundt i kommunen, først og
fremst til lokal bruk.
Det var søkt om å utvide bruddet på Kvejordet vestover (ca. 1995-2000) og om å utvide bruddet på
Hommelvik øvre (ca. 2005-2008). Kommunen avslo begge søknadene.
Ved revisjon av KPA i 2010 var det forslått steinbrudd på Kvegjerdet og Vollan. I kommunestyrets
sluttvedtak av planen ble det vedtatt at: «Etablering av steinbrudd på Kvegjerdet og Vollan, samt
deponi for rene masser på Kvegjerdet må tas ut av kommuneplanens arealdel 2010-2021.»
For de fleste potensielle kundene i Malvik og Trondheim øst, vil det bli relativt lang og kostbar
transport fra de eksisterende steinbruddene i Trondheim og Stjørdal. Transportøkonomisk og
miljømessig kan etablering av et steinbrudd i Malvik være riktig på grunn av redusert transport. Dette
fører til store miljøgevinster gjennom reduserte CO2 utslipp, økt trafikksikkerhet og reduserte
kostnader for byggebransjen og byggherrer (offentlige og private utbyggere og forbrukere). Med tanke
på at Malvik i framtida fortsatt vil være en kommune med stor utbygging både innen bolig og næring,
vil det fortsatt være behov for knuste steinmasser.
Med utgangspunkt i dette bør det vurderes om det kan settes av områder i Malvik til steinbrudd.
Viktige faktorer for at det skal være grunnlag for etablering av steinbrudd er steinkvalitet, ressursens
størrelse og langvarig drift, skjermet beliggenhet, kortest mulig transportavstand til forbruker, kortest
mulig avstand langs lokale veger til hovedvegnettet, mulighet for samtidig deponering og uttak.
Virkninger for øvrige tema i forhold til miljø og samfunn skal også vurderes.
Det er kommet innspill om områder for steinbrudd tre steder:
 Vollan
 Aunet og Bjørnstad Nordre
 Furuberget, Fossen

Konklusjon
Generelt innebærer etablering av nye steinbrudd negative konsekvenser for miljø og omgivelser. Alle tre
forslagene er vurdert ut ifra avtalt metodikk og med samme tema. Dersom Malvik ønsker å legge til rette for
steinbrudd, vurderes lokaliseringen for steinbruddet ved Vollan å være best egnet av de som er vurdert i
denne utredningen.
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Konsekvensutredning

multiconsult.no
3 Konsekvensvurdering for enkelt innspill
fordelt på tema

M2 Steinbrudd og deponi Vollan
Gårds- og bruksnummer
Forslagsstiller
Tiltakshaver
Foreslått arealformål og størrelse:
Dagens arealformål:

24/1 (Karl Erik Lium) og 24/2 (Joar Tapper Brobakk)
Pro Invenia
Tverås Maskin
Steinbrudd: ca. 132 daa, 5 mill. fm3 (beregnet av forslagsstiller)
Deponi: ca. 208 daa, 2 mill. fm3, terrenget heves med opptil 30
meter.
LNF og hensynssone friluftsliv

Kart som viser tiltaket i svart, skiløype i rødt,
skileikområde i grønt og offentlig parkeringsplass i
brunt.

Kart som viser tiltaket i svart, skiløype i rødt, skileikområde i grønt og
offentlig parkeringsplass i brunt. Skravur viser hensynssoner for
grønnstruktur/nærturområde, friluftsliv og landbruk fra venstre til høyre.

Tema
Naturmangfold
Vannmiljø og forurensing (utslipp til vann og
grunn)

K Kunnskapsgrunnlag, vurdering
Ingen kjente verdier. Ikke MiS-figurer.
Stokkdalsbekken renner gjennom søndre del av område som
foreslås til deponi. Stokkdalsbekken er delvis lagt i rør gjennom
dyrkamarkområder og renner ut i Storelva. Avbøtende tiltak for
å hindre direkte avrenning fra deponiområder til vassdrag må
ivaretas i videre planlegging. Ingen opplysninger i www.vannnett.no.
Ingen kjente automatisk freda kulturminner.
Planområdet ligger i vanlig trøndersk skogsområde, og
vurderes til å ha middels verdi. Omfanget av tiltaket vil være
middels til stort, men det er mulighet for å utforme bruddet
slik at det kan skjermes av terreng ut mot dalen.
Deponeringsareal ligger på en terrasse i terrenget. Deponiet vil
endre noe på landskapet og skråningen opp fra dalsiden.
Selv om både steinbruddet og deponiet ligger på et platå, vil
landskapsinngrepet bli fra middels til stort negativt.
Konsekvens vurderes å være middels negativ.
Det meste av arealet er produktiv skog, med forholdsvis liten
andel høy bonitet. Områdene brukes til beite. Dette må
vurderes i ev. videre planarbeid.
Steinbrudd:
2 daa myr, 80 daa lav bonitet, 33 daa middels bonitet og 15 daa
høy bonitet, 2,5 daa dyrka mark. Det forutsettes at området er
unøyaktig avgrenset og at dyrka jord ikke skal omdisponeres.
Deponi:
20 daa impediment, 94 daa lav bonitet, 55 daa middels bonitet,
57 daa høy bonitet.

Kulturminner
Landskap, estetikk (kulturlandskap)

Jordbruk/Skogbruk

10200542-PLAN-RAP-001
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Konsekvensutredning

Friluftsliv

Folkehelse (nærmiljø, grønnstruktur, barn og
unges oppvekstsvilkår, g-s veger,
kriminalitets-forebygging, luftkvalitet og støy)
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Deler av arealene kan etter endt uttak og deponering
sannsynligvis opparbeides til dyrka mark. Det forutsettes at
innmarksbeite som inngår blir erstattet ved opparbeiding og
istandsetting til dyrka mark etter deponeringen er avsluttet.
Samlet sett vurderes konsekvensene som positive for jordbruk
og små negative for skogbruk.
Ligger innenfor område med hensynssone friluftsliv i KPA.
Dette er områder som i et 50-års perspektiv bør forbeholdes
friluftslivsinteresser. Det er viktig å unngå å dele opp
hensynssonene i flere mindre deler og retningen på nye
utbyggingsområder styres vekk fra hensynssonene.
Både deponiet, parkeringsplass og skileikområder ligger midt i
skiløypetraseen for skiløypa fra Ranheim til Jervskogen.
Avgrensingen til deponiet må vurderes nærmere for å unngå
konflikt med skiløypa.
Deponi er et midlertidig tiltak og arealene kan istandsettes til
LNF-formål. Steinbrudd er et mer langsiktig tiltak som krever
omdisponering over lenger tid.
Transportvegene som skal brukes til og fra bruddet er mye
brukt til friluftsliv og mosjon som sykling, løping og gåing. Dette
har også en middels negativ konsekvens.
Arealene berører ikke arealer som er kjente leke- og
oppholdsområder for barn og unge. Det er imidlertid innspill
fra Malvik IL om å etablere skianlegg ved Vollan. Disse
områdene ligger delvis innenfor områder som foreslås som
deponi og steinbrudd. Det forutsettes at tiltakene kan
samordnes.
Det er ikke gang-/sykkelveg langs Markabygdvegen.
Virksomhet i steinbrudd og deponi kan medføre utslipp av støv.
Det er ligger noen hytter i området rundt innspillsområdene.
Relativt få boliger ligger nært tiltakene. Vegen fra E6 og opp til
det aktuelle området ved går nær inntil 3 boliger og 2 gårdstun.
Det forutsettes at det gjennomføres avbøtende tiltak for å
redusere utslipp av støv. Mulighet for å utforme et skjermet
brudd for å unngå innsyn og støy. Støy og behov for avbøtende
tiltak må utredes i videre planarbeid.
Tiltaket har kort veg ned til E6, med lite bebyggelse.
Samlokalisering av steinbrudd og deponi kan redusere behov
for transport. Det er stor avstand mellom de nærmeste
eksisterende bruddene utenfor Malvik, som betjener
pukkmarkedet i Malvik og eventuelt i Trondheim øst. Det kan
derfor være positivt transportmessig å etablere et stort
langsiktig steinbrudd sentralt i Malvik.
Eksisterende skogsbilveg med avkjøring fra KV
Markabygdvegen er mulig atkomst til områdene. Det kan kreve
utbedringer av Markabygdvegen for å være dimensjonert for
tungtrafikk. Ca. 2,5 km til E6. Vegen fra E6 og opp til det
aktuelle området ved går nær inntil 3 boliger og 2 gårdstun.
Det vil også være mulig å legge om vegen, slik at de
eksisterende husene blir mindre berørt. Ev. planer for
utbedring av veg må samordnes med planene for travbane,
dersom det blir aktuelt.
Vann og avløp er ikke relevant.
Mesteparten av områdene ligger over marin grense. NVE atlas
viser ingen aktsomhet for kvikkleire. NGUs løsmassekart viser
områder med marine strandavsetning ved Vollan og hav- og
fjordavsetning øst for Vollan, innenfor områder som er
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foreslått til deponiområder. Grunnforhold og sikkerhet mot
skred må dokumenteres i en ved en ev. utarbeiding av
reguleringsplan.
Positivt ved at det bidrar til å dekke samfunnets behov for pukk
som byggeråstoff og deponering av masser. Berggrunnen i
området der det foreslås steinbruddet består av ryolitt, ryolitttuff og tuff-sandstein. Kvaliteten er ikke beskrevet nærmere av
forslagsstiller. Berggrunnen virker i utgangspunktet å kunne gi
pukk av god kvalitet.
Reduserte transportavstander mellom steinbrudd og den lokale
kunden vil gi reduserte kostnader og det kan derfor være
positivt med et større steinbrudd i Malvik.
Områder for steinbrudd og deponi var også behandlet ved
revisjon av KPA i 2010. I kommunestyrets sluttvedtak av planen
ble følgende endring vedtatt: «Etablering av steinbrudd på
Kvegjerdet og Vollan, samt deponi for rene masser på
Kvegjerdet må tas ut av kommuneplanens arealdel 20102021.»
Steinbruddet vil sannsynligvis kunne produsere pukk med god
kvalitet. Ressursen vurderes å ha en størrelse som gir grunnlag
for langsiktig drift. Brudd og deponiområder vil kunne ha
relativt skjermet beliggenhet. Tiltakene har også kort avstand
(2,5 km) langs lokale veger til hovedvegnettet og mulighet for
samtidig deponering og uttak. Dette vil kunne redusere behov
for transport og utslipp av CO2.
Dette må veies opp mot negative virkninger for friluftsliv,
landskap, vannmiljø og beitebruk ved at det åpnes for et stort
og langsiktig inngrep i landskapet som et steinbrudd vil være.
Deponi vil være inngrep som går over en mer begrenset
periode og terrenget må istandsettes og tilbakeføres til LNFområde etter deponeringen.
Det forutsettes at tiltakene må samordnes med eksisterende
skiløype Ranheim-Jervskogen og med planer for skianlegg og
travbane. Det forutsettes at det offentlige vegnettet i området
ikke blir redusert til tross for en eventuell utbygging av en ny
travbane med treningsfasiliteter.
Dersom Malvik ønsker å legge til rette for steinbrudd, vurderes
lokaliseringen å være best egnet av forslagene som er vurdert.
Det er ingen steinbrudd i drift i Malvik i dag. Det er stor
utbyggingsaktivitet i Malvik og det er behovet for steinmasser. I
forhold til CO2-regnskap et kortreiste masser en fordel. Dette
området ligger relativt skjermet til, og kan produsere stein av
god kvalitet. Å legge steinbrudd og massedeponi sammen har
fordeler med tanke på transport. Samme bil kan benyttes til inn
og uttransport, noe som er positivt med tanke på utslipp og
belastning for området.
I nærheten av steinbruddet er det foreslått et område for
skileik og parkering til skileikområdet, og friluftsområdet. Disse
er tilpasset slik at de ikke kommer i arealkonflikt med
massedeponiet og steinbruddet. Det må i
detaljreguleringsplanen vises avbøtende tiltak slik at disse
formålene ikke kommer i konflikt med hverandre. I tillegg må
avbøtende tiltak knyttet til friluftsområdet, vassdrag,
beiteområder osv. vurderes i reguleringsplanarbeidet. Det må
gjennomføres en naturtypekartlegging og gjøres en vurdering
av myra.
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Innspillet anbefales tatt inn.
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M9 Steinbrudd Aunet og Bjørnstad Nordre
Gårds- og bruksnummer

21/1 Aunet (Gunn Grav Graffer),
22/1 Bjørnstad Nordre (Johan Ludvik Bjørnstad)
Gunn Grav Graffer, Johan Ludvik Bjørnstad
Forset Grus AS
Steinbrudd: ca. 195 daa
Ev. etterbruk som deponi og næringsområde.
LNF og hensynssone grønnstruktur – nærområder og
turdrag

Forslagsstiller
Tiltakshaver
Foreslått arealformål og størrelse:
Dagens arealformål:

Forslagsstillers beskrivelse:
Forset Grus har inngått avtale med eier av Gjervan gård i Trondheim om steinbrudd, deponi og opparbeiding av
næringsområde på et 450 daa stort areal ved Væretunellen. Atkomst til området skal skje fra Trondheimssida, ned
mot Være. Området ligger strategisk til mot Trondheim og i aksen mot Trondheim lufthavn. Utbygging av E6 øst vil
ha behov for masser. Området i Malvik er viktig for å få en større og mer helhetlig utvikling av området. Det vil også
gi tilgang til basalt stein som har god kvalitet. Det ønskes også deponiområder som ligger over marin grense og som
har stabile grunnforhold. Etter endt uttak og deponering vil områdene bli opparbeidet til næringsarealer eller dyrka
mark. Ferdselsårer for friluftsliv mot Solemsvåtten og andre markaområder vil bli ivaretatt på en god måte.

Kart som viser tiltaket i svart. Tiltaket ligger på toppen av
Væretunellen.

Kart som viser tiltakene i svart, skiløype i rødt, skileikanlegg i
grønt og offentlig parkering i brunt. Skravur viser hensynssoner
for grønnstruktur/nærturområde, friluftsliv og landbruk fra
venstre til høyre.

Tema
Naturmangfold

K

Vannmiljø og forurensing (utslipp til vann og grunn)
Kulturminner
Landskap, estetikk (kulturlandskap)

10200542-PLAN-RAP-001

Kunnskapsgrunnlag, vurdering
Det er registrert art av særlig stor
forvaltningsinteresse sør for Skarpåsen. Området
ligger i utkanten, i det sørøstre hjørnet, av området
som er foreslått omdisponert. To mindre myrer
innenfor området (ca. 5 daa). For øvrig ingen kjente
verdier. Ingen MiS-figurer.
Ingen vassdrag innenfor området.
Ingen kjente automatisk freda kulturminner.
Ligger i skogsområde på høydedrag. Området er et
typisk trøndersk skoglandskap med en ås med
granskog og myrdrag. Området er sterkt preget av
moderne flatehogst. Verdien vurderes som middels.
Omfanget av inngrepet vurderes som middels. Det er
gode muligheter for å utforme bruddet slik at det kan
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skjermes av terreng. Konsekvensen vurderes til
middels negativ.
Det meste av arealet er produktiv skog, med
forholdsvis liten andel høy bonitet. 6 daa myr
(impediment), 59 daa lav bonitet, 123 daa middels
bonitet og 7 daa høy bonitet.
Ligger innenfor område med hensynssone
grønnstruktur i KPA. Aunvåttan/Solemsvåttan er mye
brukt nærturområde for Vikhammer. Det går et
stinett innenfor området som foreslås omdisponert.
Området har stor verdi som friluftsområde. Omfanget
av tiltaket i driftsperioden vurderes som middels til
stort. Konsekvens vurderes til stor negativ.
Med unntak av nærturområdet, som er vurdert
ovenfor, berøres ikke kjente leke- og
oppholdsområder for barn og unge.
Virksomhet i steinbrudd og deponi kan medføre
utslipp av støv. Det er mer enn 500 meter til
nærmeste bolig, som er gårdstun. Transport til og fra
området skal skje på Trondheimssida og berører slik
sett ikke nærmiljø i Malvik. Utslipp av støy og støv
kan være negativt for rekreasjonsopplevelser i
nærturområdet. Det vurderes imidlertid at det vil
være mulig å utforme bruddet på en slik måte at det
vil ligge skjermet for innsyn og støy.
Det er stor avstand mellom de nærmeste
eksisterende bruddene utenfor Malvik, som betjener
pukkmarkedet i Malvik og eventuelt i Trondheim øst.
Det kan derfor være positivt transportmessig å
etablere et stort langsiktig steinbrudd i dette
området. Samlokalisering av steinbrudd og deponi
kan redusere behov for transport.
Transport til og fra området skal skje på
Trondheimssida og berører slik sett ikke Malvik.
Området ligger over marin grense. NVE atlas viser
ingen aktsomhet for kvikkleire. Området ligger nært
og over Væretunnelen. Sikkerhet for tunnelen må
undersøkes og dokumenteres i ev. videre planarbeid.
Sentrale forhold vil være (listen er ikke uttømmende):
innspill fra Statens vegvesen, eksakt plassering av
steinbrudd, bergoverdekning over tunnel, minste
avstand mellom sprengningssted og tunnel,
bergforhold i tunnel, installert sikring i tunnel og
tekniske installasjoner i tunnel.
Positivt ved at det bidrar til å dekke samfunnets
behov for pukk som byggeråstoff og deponering av
masser. Berggrunnen i området der det foreslås
steinbruddet består av basale bergarter. Kvaliteten er
ikke beskrevet nærmere av forslagsstiller, men
berggrunnen virker i utgangspunktet å kunne gi pukk
av god kvalitet.
Reduserte transportavstander mellom steinbrudd og
den lokale kunden vil gi reduserte kostnader og det
kan derfor være positivt med et større steinbrudd i
Malvik.
Steinbruddet vil sannsynligvis kunne produsere pukk
med god kvalitet. Ressursen vurderes å ha en

Jordbruk/Skogbruk

Friluftsliv

Folkehelse (nærmiljø, grønnstruktur, barn og unges
oppvekstvilkår, g-s veger, kriminalitetsforebygging,
luftkvalitet og støy)

Transport, klima (avstander, kollektivtransport,
energibehov og –løsninger, utslipp av klimagasser)

Infrastruktur (Veg, VA, skole og barnehage)
Samfunnssikkerhet og beredskap
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størrelse som gir grunnlag for langsiktig drift.
Området vil kunne ha relativt skjermet beliggenhet.
Transportavstand til forbrukere i Malvik og
Trondheim øst vil bli redusert. Tiltaket benytter ikke
lokale veger i Malvik.
Dette må veies opp mot negative virkninger for
nærturområde og Malvik kvaliteter som boområde.
Tiltaket er også avhengig av Trondheim kommune sin
behandling da det er forutsatt et større område der
og atkomst derfra.
Negative virkninger for nærturområde og Malvik som
boområde vurderes å være større enn positive
virkninger for samfunnet. Innspillet anbefales ikke
imøtekommet.
Mål 3.4 i samfunnsdelen sier at det skal tilrettelegge
for friluftsområder.

Rådmannens innstilling

Det foreslåtte steinbruddet ligger midt inne i
hensynsone friluftsliv og i et mye brukt turområde for
befolkningen både i Malvik og Trondheim. Dette er i
strid med målene i samfunnsdelen og ikke en ønsket
utvikling. En etablering av steinbrudd i dette området
vil dele friluftslivsområdet i to, noe som er negativt.
Hensynet til friluftslivet vektes tyngre enn ønsket om
steinbrudd.
Innspillet anbefales ikke tatt inn.
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M10 Steinbrudd Furuhaugberget
Gårds- og bruksnummer
65/11, Fossen
Forslagsstiller
Kåre Lervik og Kirsti Fossen Lervik
Tiltakshaver
Brødrene Halle AS
Foreslått arealformål og
Steinbrudd: ca. 158 daa, 4,3 mill. fm3
størrelse:
Dagens arealformål:
LNF
Forslagsstillers beskrivelse:
Atkomst fra fv. 963 Selbuvegen ved Fisktjønndalen. Bruddet utformes som en «skål» i åsen. Det skal bevares
vegetasjonsskjerm på alle sider for å skjerme mot innsyn og støy. Bunn i bruddet vil ligge på kote 175. Høyeste
bruddvegg vil ligge på kote 250. Bruddet vil ikke være synlig fra de nærmeste boligene, men kan bli synlig fra
grendehus og skytebane. Antatt uttak vil være ca. 50-100 000 m3 per år, avhengig av etterspørsel. Bergart er
rhyolitt tuff. God nok steinkvalitet for vegbygging. Mulig å fylle bruddet ved deponering av rene masser etter endt
uttak.
Skytebane

Skytebane

Forslag om
steinbrudd

Forslag om
steinbrudd

Kart som viser beliggenhet og gjeldende kommuneplan.
Tema
K Kunnskapsgrunnlag, vurdering
Naturmangfold
Det er registrert art av særlig stor forvaltningsinteresse, gråtrost, ved boligene
vest for området. To mindre myrer innenfor området (ca. 5 daa). For øvrig ingen
kjente verdier. Ingen MiS-figurer.
Vannmiljø og forurensing
Området grenser til Bakktjønna som har hensynssone nedslagsfelt drikkevann.
(utslipp til vann og grunn)
Bruddområdet vil ikke medføre avrenning til nedslagsfeltet. En mindre bekk
innenfor bruddområdet. Området ligger innenfor nedslagsfeltet til Homla.
Avrenning forutsettes utredet med krav til ev. avbøtende tiltak i ev. videre
planarbeid.
Kulturminner
Ingen kjente automatisk freda kulturminner.
Landskap, estetikk
Ligger i skogsområde på høydedrag. Verdien av landskapet vurderes som middels.
(kulturlandskap)
Omfanget vurdere som lite til middels, noe som gir en middels til liten negativ
konsekvens. Mulighet for å utforme bruddet slik at det kan skjermes av terreng.
Jordbruk/Skogbruk
Planlagt atkomstveg vil ligge i randsonen av dyrka mark.
Det meste av arealet er produktiv skog, med liten andel høy bonitet. 6 daa
impediment, 103 daa lav bonitet, 42 daa middels bonitet og 4 daa høy bonitet.
Friluftsliv
Området ligger ikke innenfor område med hensynssone friluftsliv i KPA. Det går
stier eller skogsveger fra Mostadmarka til Furuhaugberget og Furuhaugan. Ikke
kunnskap om ev. bruk av disse til friluftsliv.
Folkehelse (nærmiljø,
Det ligger ca. 10 boliger ved Selbuvegen øst for området og 3 hytter sør for
grønnstruktur, barn og
området. Boligene ligger ca. 50-100 meter fra yttergrensen av området og
unges oppvekstvilkår, gsnærmeste hytte ligger 65 meter fra ytterbegrensningen av området. Det vurderes
veger, kriminalitetsimidlertid at det vil være mulig å utforme bruddet på en slik måte at det vil ligge
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skjermet for innsyn og støy for de nærmeste boligene. Området berører ikke
kjente leke- og oppholdsområder for barn og unge.
Virksomhet i steinbrudd vil medføre utslipp av støv og støy. Transport til og fra
området vil skje på Selbuvegen sørover og vil ikke berøre de nærmeste boligene.
Boliger i Hommelvika langs Selbuvegen og Malvikvegen vil i større grad bli berørt
av transporten.
Det er stor avstand mellom de nærmeste eksisterende bruddene utenfor Malvik,
som betjener pukkmarkedet i Malvik og eventuelt i Trondheim øst. Området
ligger 5-6 km fra Hommelvik og ca. 7-8 km fra krysset på E6. Det forutsettes derfor
at transport vil gå langs lokalveger i en ca. 7 km lang strekning. Området er derfor
noe dårligere egnet enn området ved Vollan.
Det planlegges ny atkomstveg med avkjørsel fra fv. 963 Selbuvegen. ÅDT er lav på
strekningen (300), men vegen er delvis bratt og svingete og vurderes ikke å være
godt egnet for tungtransport. Mulig med tilkobling til offentlig vann og avløp i
Mostadmarka.
Området ligger over marin grense. NVE atlas viser ingen aktsomhet for kvikkleire.
Positivt ved at det bidrar til å dekke samfunnets behov for pukk som byggeråstoff
og deponering av masser. Berggrunnen i området der det foreslås steinbruddet
består av bergarten rhyolitt som vil kunne gi pukk av god kvalitet.
Reduserte transportavstander mellom steinbrudd og den lokale kunden vil gi
reduserte kostnader og det kan derfor være positivt med et større steinbrudd i
Malvik.
Steinbruddet vil sannsynligvis kunne produsere pukk med god kvalitet. Ressursen
vurderes å ha en størrelse som gir grunnlag for langsiktig drift. Bruddet vil kunne
ha relativt skjermet beliggenhet. Transportavstand til forbrukere i Malvik og
Trondheim øst vil bli redusert, men området vil medføre lengre transportrute enn
andre områder som er forslått. Transport vil benytte cirka 7 km lokale veger i
Malvik. Selbuvegen er bratt og svingete på strekningen og vurderes å være dårlig
egnet for å øke tungtransportandelen.
Innspillet anbefales ikke imøtekommet.
Vegen til Hommelvik er smal og svingete, og egner seg ikke til tungtransport i så
stort omfang som et steinbrudd vil generere. Vegen er spesielt utfordrende i
Hommelvik (Løfta). Det bør ikke legges til rette for arealformål som fører til stort
transportbehov langs Selbuvegen før det er gjort omfattende utbedringer på
vegen.
Innspillet anbefales ikke tatt inn.
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3.3 Deponi
Trondheimsregionen har en utfordring knyttet til deponering av rene overskuddsmasser fra
byggeaktivitet. Den sterke befolkningsveksten i regionen fører til stor byggeaktivitet til ulike formål i
mange år framover. IKAP har gjennomført et regionalt prosjekt for å se på deponi fordi deponering av
rene overskuddsmasser er en betydelig arealutfordring. Maskinentreprenørenes forening (MEF) har
kartlagt et årlig behov for deponi av rene masser i Trondheimsregionen på 2 – 2,5 millioner m3. Dette
er inklusive vegbygging og andre samferdselsprosjekt.
Status i Malvik i dag er at det eksisterer noen mindre deponi. Det er også regulert noe areal til
deponering av masser i forbindelse med utbygging av ny E6 gjennom kommunen. Videre er det også
vedtatt en reguleringsplan for deponering av rene masser på Vasseljen (112 dekar og, samt at det er
kunngjort oppstart av en reguleringsplan for deponering ved Bjørnstad Vest (185 dekar og 600 000
m3). Samlet sett innebærer dette deponering av opp imot 2 millioner kubikk rene masser. Dette vil
dekke noe av behovet i planperioden knyttet til generell deponering og deponering i forbindelse med
ny E6. En overordnet vurdering er at det kan være behov for å legge til rette for ytterligere noe areal til
deponering av rene masser for kommende planperiode.

Følgende forslag med areal og anslått volum er kommet inn til kommuneplanen:
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9

Navn
Verkland
Vollan (steinbrudd og deponi)
Stormyra
Leistadhaugen
Buås 1
Buås 2
Sjøvold
Herjuan
Aunet og Bjørnstad nordre
(steinbrudd og deponi)
Sum

Sak

Byggesak
Byggesak

Areal
157 dekar
208 dekar
15 dekar
15 dekar
29 dekar
35 dekar
35 dekar
137 dekar
195 dekar

Volum
700 000 – 900 000 m3
2 000 000 m3
30 000 m3
20 000 m3
60 000 m3
60 000 m3
40 000 m3
600 000– 800 000 m3
Ikke oppgitt

826 dekar

3 710 000 m3

De viktigste kriteriene for vurdering av etablering av nye deponi i Malvik er:
At deponiene er av en slik størrelse at de bidrar til å løse samfunnets behov for massedeponi.
Trafikkforhold og konsekvenser for nærmiljø, trafikk og støy/støv.
Kulturlandskap og landskap.
Generelt må alle deponi vurderes individuelt i forhold til tema som naturmangfold, friluftsliv,
vannmiljø, kulturminner.
Størrelse på deponi i forhold til samfunnsnytten
Det er kun Vollan og til en viss grad Verkland og Herjuan som har en størrelse som kan bidra til å løse
storsamfunnets utfordringer til deponering. Igangsatt reguleringsplan på Bjørnstad Vest er også av en
slik størrelse at prosjektet kan bidra til å ta unna deponering av rene masser. Resterende forslag til
deponi og er små og best egnet til å fungere som deponi for en entreprenør og vil bidra som
forbedring av landbruksjord.
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Kulturlandskap
Forslagene om deponiene Buås 1 og 2, Sjøvold og Herjuan ligger alle innenfor kulturlandskapet
Hønstad-Herjuan. Endring av landskapet gjennom deponering vil påvirke landskapet og
kulturlandskapet og alle disse forslagene har følgelig stor konflikt med landskapshensynet. Forslag om
deponi andre steder vil i mindre grad ha samme negative påvirkning på kulturlandskapet.

Transport/trafikk/folkehelse
Alle forslagene til deponi skal kjøre inn på E6 ved Leistadkrysset. Det gjelder også vedtatt deponi
Vasseljen og forslaget om deponi på Bjørnstad vest. Det blir derfor en vurdering av i hvor stor grad de
ulike forslagene påvirker nærmiljø langs Markabygdvegen, både som fv 6672 og fv 6670.
Ved etablering av nye arealer for massedeponi må man sammenligne ulemper for nærmiljø og
folkehelse gjennom negativ trafikkpåvirkning og støy og støv i nærmiljø. Alle deponiene ved HønstadHerjuan og Verkland har større negative konsekvenser enn forslagene til deponi på Vollan. Sistnevnte
ligger beskyttet i forhold til annen bosetting, det er kort veg fram til E6 og det er få boliger som blir
negativt påvirket av støy, støv og trafikk.

Vannmiljø/naturmangfold/friluftsliv
Dette er viktige momenter med vurdering av konsekvenser av deponi. Her er det gjort individuelle
vurderinger av det enkelte forslag opp mot hva de ulike forslagene bidrar med til storsamfunnet.

Landbruk
De fleste forslagene legger beslag på noe dyrka mark i driftsfasen. Felles for alle forslagene er likevel at
målet med deponivirksomheten er at alt areal skal føres tilbake til LNF og arealet med dyrka mark skal
bli større enn før deponeringen. Generelt er det et langsiktig positiv effekt av deponering på landbruk.

Samlet vurdering
En samlet vurdering tilsier følgende prioritering av nye deponi i Malvik: Vollan, Verkland (i redusert
utgave i forhold til forslaget, jamfør IKAP-utredningen), Sjøvold, Buås 1. Buås 2 og Herjuan anbefales
ikke etablert som deponi.
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M 1 Deponi – Verkland
Gårds- og bruksnummer
Dagens arealformål
Foreslått arealformål

Forslagsstiller
Areal

37/1
LNF
LNF. Begrunnelsen for tiltaket er å øke driftsgrunnlaget på gården
med mer areal dyrka mark. Deponi i seg selv gir også betydelige
inntekter til gårdsbruket.
Positiv omtale i IKAP, men IKAP-utredningen forutsetter at
naturtypen bevares.
Jens G. og Cecilie L. Verkland
157 dekar. Tiltakshaver har beregnet at deponiet kan ta 700 –
900 000 m3 rene masser.

Kart med planområdet. Naturtyper i grønn
skravur og marin grense som en blå-stiplet linje.

Oversiktskart over planområdet og forslag til boligområde nord for
deponiområdet.

Tema
Naturmangfold

K

Vannmiljø og forurensing (utslipp til vann og
grunn).
Kulturminner
Landskap/estetikk (kulturlandskap)

10200542-PLAN-RAP-001

Kunnskapsgrunnlag, vurdering
Naturtype Gammel barskog med verdi B – viktig. Området
omfatter både rikmyr, middels rik sumpskog og gammel
barskog. Rikmyr i lavlandet er sterkt truet (EN) på norsk rødliste
for naturtyper, men det er noe usikkerhet om lokaliteten kan
føres hit og det bør sjekkes i felt. Området inneholder også
middels rik sumpskog som også på norsk rødsliste for
naturtyper. Også her er det usikkerhet om sikker kartlegging
(myrskogsmark eller grankildeskog?). I samme område er den
truede arten granbendellav (VU) funnet. Arten er vurdert som
sårbar (VU) på norsk rødliste for arter. Arten er knyttet til
gammel gran, ofte på rik bonitet i lavlandet i Trøndelag.
Naturtypen og funn av granbendellav ligger midt i det planlagte
deponiområdet. Data fra SATSKOG viser at det er noe gammel
skog over 80 år i området og potensialet for naturmangfold er
dermed til stede. Samlet sett gir dette stor verdi for
naturmangfold, og omfanget vurderes som (middels) stort
negativt.
Generelt kan deponi ha et potensial for forurensing til vann og
vassdrag, men god drift og kontrollrutiner reduserer
sannsynligheten. Tiltaksområdet berører ingen viktige
vannforekomster.
Tiltaket berører ingen kulturminner.
Tiltaket ligger i et skoglandskap i utkanten av
jordbrukslandskapet. Målet med tiltaket er skape ny dyrka
mark, slik at tiltaket vil i stor grad endre landskapet lokalt.
Verdien av landskapet vurderes som middels og omfanget
vurderes som lite til middels negativt.
Det er ingen kjente kulturlandskapsverdier til området.
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Friluftsliv
Folkehelse (nærmiljø, grønnstruktur, barn
og unges oppvekstsvilkår, g-s veger,
kriminalitetsforebygging, luftkvalitet og
støy).
Transport/infrastruktur/klima (avstander,
kollektivtransport, energibehov og –
løsninger, utslipp av klimagasser).

Kommunal infrastruktur (veg, VA, skole og
barnehage).
Samfunnssikkerhet og beredskap (naturfare,
ulykker og beredskap).

Samfunnsliv (strategier fra samfunnsdelen,
IKAP2).

Samlet vurdering og anbefaling

Rådmannens innstilling

multiconsult.no
3 Konsekvensvurdering for enkelt innspill
fordelt på tema
Tiltaket vil bygge ned drøyt 140 dekar med produktiv skog. Det
meste av arealet har middels bonitet. Verdien vurderes som
liten og omfanget vurderes som lite negativt.
Ambisjonen til grunneier er at tilnærmet hele arealet vil bli ny
dyrket mark når området er ferdig deponert.
Det er ingen kjente verdier knyttet til friluftsliv. Området er et
vanlig skogsterreng som kan brukes til friluftsliv. Verdien
vurderes som liten men omfanget som stort negativt.
Tiltaket har liten effekt på nærmiljø og grønnstruktur. Tiltaket
ligger slik til at det blir få utfordringer med støv og støy.
Transport til og fra deponiet vil derimot gi trafikk med noe støy
og støv.
Forslagsstiller skriver at det skal etableres egen atkomstveg til
deponiet.
Transporten til og fra deponiet vil gå via Bostad og inn på E6
ved Leistadkrysset. Transporten vil gå gjennom gårds- og
boligbebyggelsen på Bostad og dette gir en liten negativ
konsekvens. Det er 3,5 km fra E6 og til Verkland. I forslaget
skriver tiltakshaver at det planlegges å anlegge egen
atkomstveg til deponiet.
Ikke relevant.
Området ligger akkurat på marin grense og det må
gjennomføres geotekniske utredninger som en del av
konsekvensutredningene ved reguleringsplanen. Det er ikke
kjent rasfare eller lignende innenfor planområdet, men
kvikkleiresonen Skjenstad ligger rett øst for planområdet.
Området er ikke flomutsatt.
Tiltaket vil styrke gårdsbruket, men utover dette er det lite
trolig om tiltaket vil gi noen vesentlige positive ringvirkninger
for Malvik kommune. Samfunnet for øvrig er helt avhengig av
store og gode deponiområder. Dette er relevant også i Malvik.
De store infrastrukturutbygginger tilsier at det bør etableres
betydelige deponiområder i kommunen. Det foreslåtte
deponiet er av middels størrelse og kan til en viss grad bistå til
å løse samfunnets interesser knyttet til massedeponi for rene
masser.
Området ligger på marin grense og i nærheten av en
kvikkleiresone slik at dette temaet må utredes. Tiltaket vil
bygge ned en viktig naturtype og et viktig voksested for en
truet art. Potensialet for flere funn er tilstede. Dette medfører
at tiltaket ikke anbefales inn i arealplanen. Det foreslåtte
deponiet er for lite til å gi et betydelig bidrag til samfunnets
behov for deponiområder.
Om deponiet reduseres kraftig i størrelse og naturtypen
bevares kan forslaget tas inn i arealplanen.
I mål 7 heter det at «vi er kjent for et stekt jordvern, god
miljøkvalitet og naturmangfold». Mål 7.5 sier at vi skal ta
spesielt hensyn til biologisk viktige funksjonsområder, og
truede og sårbare arter i utbyggingssaker. Innenfor
innspillsområdet er det registrert en rødlistet naturtype,
middels rik sumpskog. Det er vårt ansvar som forvalter av
arealene i Malvik og ta vare på rødlistede arter.
Myr er en viktig og sårbar naturtype som vi bør ta vare på. De
er et viktig CO2 –lager som er viktig å ta vare på for framtiden. I
tillegg er det mange arter som er avhengig av myrområder. En
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nedbygging av myrområder vil i tillegg bryte med målene i
samfunnsdelen.
Området må reguleres og reguleringsplanen må se på adkomst
og behov for gang- og sykkelløsning langs Forbordvegen.
Innspillet anbefales tatt inn med en endret avgrensing som
ivaretar naturverdiene i området på en bedre måte.
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M 5 Deponi – Buås 1
Gårds- og bruksnummer
Dagens arealformål
Foreslått arealformål

Forslagsstiller
Areal

34/1 Christen Sjøvold
LNF. Hensynssone landbruk
LNF. Formålet med tiltaket er å etablere deponi for varig lagring
av rene masser. Etter endt oppfylling skal området tilbakeføres til
LNF og øke areal med dyrka mark på gården.
Området er gitt en positiv vurdering i IKAP.
Pro Invenia AS på vegne av Br. Bjerkli AS.
29 dekar. Tiltakshaver estimerer en deponert mengde på 60 000
m3 rene masser.

Kart over Buås 1 og 2. Svart er planområdet, og rødt
er skiløype.

Oversiktskart med markslag. Blåstiplet linje er marin grense.

Tema
Naturmangfold

K

Vannmiljø og forurensing (utslipp til vann og
grunn).

Kulturminner
Landskap/estetikk (kulturlandskap)

Jordbruk/Skogbruk

Friluftsliv

10200542-PLAN-RAP-001

Kunnskapsgrunnlag, vurdering
Det er med dagens kunnskapsgrunnlag ikke kjent noen
spesifikke verdier.
Tiltaket berører i liten grad kjente vannforekomster. Det kan
være risiko for påvirkning mot Hønstadvatnet som ligger 175
meter mot øst i nedslagsfeltet fra deponiet. Det blir sentralt
å stille krav til avrenning fra deponiet. Hønstadvatnet er en
rik kulturlandskapssjø. Lokaliteten er relativt artsrik med
funn av sjeldne arter.
Det er ikke kjent kulturminner som blir direkte berørt av
tiltaket.
Tiltaket ligger innenfor kulturlandskapet Hønstad-Herjuan
som er omtalt i Stusdal (2006). Landskapet omtales som et
helhetlig jordbruksområde i et kupert og variert landskap.
Området ligger som en innfallsport til Malvikmarka og er
mye brukt av turgåere. Det vurderes som sentralt å holde
området åpnet og med fortsatt jordbruksdrift. Verdien av
området er stor. Omfanget av tiltaket vurderes som lite
negativt, da det er et relativt lite areal som foreslås
omdisponert. Samlet sett vurderes konsekvensene som
middels til små negative.
Området består av skog og noe dyrka mark. Store deler av
arealet regnes som dyrkbar jord.
Tiltaket vil øke driftsenhetens dyrkbare areal- Noe dyrka
mark vil være ute av drift i anleggsperioden. Forventet
driftstid er ikke oppgitt.
Det går en skiløype rett gjennom området. Forslaget om
deponi må vinterstid ta hensyn til skiløypa fra Malvik til
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Folkehelse (nærmiljø, grønnstruktur, barn og
unges oppvekstsvilkår, g-s veger,
kriminalitetsforebygging, luftkvalitet og støy).
Transport/infrastruktur/klima (avstander,
kollektivtransport, energibehov og –løsninger,
utslipp av klimagasser).
Kommunal infrastruktur (veg, VA skole og
barnehage).
Samfunnssikkerhet og beredskap (naturfare,
ulykker og beredskap).
Samfunnsliv (strategier fra samfunnsdelen,
IKAP2).

Samlet vurdering og anbefaling

Rådmannens innstilling

multiconsult.no
3 Konsekvensvurdering for enkelt innspill
fordelt på tema
Trondheim som går gjennom området. Dette innebærer at
det kan være en god ide å stille krav om en rask igjenfylling
av deponiet. Skiløypa må midlertidig legges om i forbindelse
med deponeringen.
Tiltaket har liten effekt på nærmiljø og grønnstruktur.
Tiltaket ligger slik til at det blir få utfordringer med støv og
støy. Transport til og fra deponiet vil gi derimot gi trafikk
med noe støy og støv. Dette vurderes til å ha en liten
negativ konsekvens på nærmiljøet.
Transporten til og fra deponiet vil gå via fv 874/873
Markabygdvegen og inn på E6 ved Leistadkrysset.
Transporten vil gå gjennom noe gårds- og boligbebyggelser
langs vegen. Dette gir en liten negativ konsekvens. Det er
4,8 km fra E6 og til planområdet.
Ikke relevant.
Området ligger stort sett under marin grense. Det er ikke
kjent rasfare eller lignende innenfor planområdet. Området
er ikke flomutsatt.
Tiltaket vil styrke gårdsbruket, men utover dette er det
tvilsomt om tiltaket vil gi noen vesentlige positive
ringvirkninger for Malvik kommune. Samfunnet for øvrig er
helt avhengig av store og gode deponiområder. Dette er
relevant også i Malvik. Dette deponiet er lite og kan i liten
grad svare opp for samfunnets behov for store
deponiområder.
Området ligger innenfor kulturlandskapet Hønstad –
Herjuan og vil endre landskapet her noe. Det foreslås mange
tilsvarende tiltak innenfor dette verdifulle kulturlandskapet
og tiltakene må sees i sammenheng.
Tiltaket kan tas inn i arealplanen, så fremt det blir en god
løsning for eksisterende skiløype.
Innspillet påvirker kulturlandskapet negativt, men har
positive ringvirkninger dersom det blir lagt til rette for
parkering for friluftslivet og tatt nødvendig hensyn til
skiløypa.
Det må tas spesielt hensyn til Hønstadvatnet med tanke på
avrenning.
Innspillet anbefales tatt inn med krav om at skiløypetraséen
ivaretas og at det etableres en parkeringsplass for
friluftslivet.
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M 6 Deponi – Buås 2
Gårds- og bruksnummer
Dagens arealformål
Foreslått arealformål

Forslagsstiller
Areal

34/1 Christen Sjøvold
LNF og hensynssone landbruk
LNF. Formålet med tiltaket er å etablere deponi for varig lagring
av rene masser. Etter endt oppfylling skal området tilbakeføres til
LNF og øke areal med dyrka mark på gården.
Området er gitt en positiv vurdering i IKAP.
Pro Invenia AS på vegne av Br. Bjerkli AS
35 dekar. Tiltakshaver estimerer en deponering på cirka 35 000 til
60 000 m3.

Detaljkart som viser planområdet i sort og marin
grense med blå strek. Naturtyper i grønn skravur.
Hønstadvatnet til høyre.

Oversiktskart som viser Buås 1 og Buås 2, marin grense som blå strek og
naturtyper i grønn skravur.

Tema
Naturmangfold

K

Vannmiljø og forurensing (utslipp til vann og
grunn).

Kulturminner
Landskap/estetikk (kulturlandskap)

10200542-PLAN-RAP-001

Kunnskapsgrunnlag, vurdering
Hele lokaliteten er kartlagt som en lokalt viktig naturtype
«Intakt lavlandsmyr i innlandet», og myra beskrives som en
blanding av nedbørsmyr og jordvannsmyr. Myra har i
utgangspunktet stor verdi, men omfattende grøfting har
redusert verdien til lokalt viktig. I KU-sammenheng medfører
dette middels verdi. Konsekvensene av å foreslå oppfylling av
et myrområde er ikke belyst i forslaget.
Omfanget av tiltaket vurderes som stort negativt. Dette gir en
middels til stor negativ konsekvens av tiltaket på
naturmangfold.
Tiltaket berører vannforekomsten Tufttjørna med
tilførselbekker. Tufttjørna har god tilstand, men risiko for
ikke å nå miljømålet innen 2021. Bekken som ligger i selve
tiltaksområdet har ikke kjent status. Generelt for deponi, er
at tiltak for å hindre negativ påvirkning på vannmiljø,
inkludert overvåking, er viktig.
Ingen kjente kulturminner påvirkes av tiltaket.
Tiltaket ligger innenfor kulturlandskapet Hønstad-Herjuan
som er omtalt i Stusdal (2006). Landskapet omtales som et
helhetlig jordbruksområde i et kupert og variert landskap.
Området ligger som en innfallsport til Malvikmarka og er mye
brukt av turgåere. Det vurderes som sentralt å holde området
åpnet og med fortsatt jordbruksdrift. Verdien av området er
stor. Omfanget av tiltaket vurderes som lite negativt, da det
er et relativt lite areal som foreslås omdisponert. Samlet sett
vurderes konsekvensene som middels til små negative.
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Jordbruk/Skogbruk

Friluftsliv
Folkehelse (nærmiljø, grønnstruktur, barn og
unges oppvekstsvilkår, g-s veger,
kriminalitetsforebygging, luftkvalitet og støy).
Transport/infrastruktur/klima (avstander,
kollektivtransport, energibehov og –løsninger,
utslipp av klimagasser).
Kommunal infrastruktur (veg, VA skole og
barnehage).
Samfunnssikkerhet og beredskap (naturfare,
ulykker og beredskap).
Samfunnsliv (strategier fra samfunnsdelen,
IKAP2).

Samlet vurdering og anbefaling

Rådmannens innstilling

multiconsult.no
3 Konsekvensvurdering for enkelt innspill
fordelt på tema
Generelt sett ligger tiltaket på ei myr i en dal-lignende
formasjon og vil endre landskapet lokalet. Buås 2 omfatter 35
dekar og det planlegges en oppfylling på 35000 – 60000
kubikkmeter rene masser. Dette tilsier en høyde på 1 til 2
meter.
Tiltaket berører noe skog. Hele planområdet er kartlagt som
dyrkbar jord. Etter gjennomføring av tiltaket planlegges det
at arealet skal bli dyrka mark, noe som kan være positivt for
jordbruket om det blir dyrka mark med god kvalitet.
Ingen kjente friluftslivsinteresser i planområdet.
Tiltaket har liten effekt på nærmiljø og grønnstruktur. Tiltaket
ligger slik til at det blir få utfordringer med støv og støy.
Transport til og fra deponiet vil gi trafikk med noe støy og
støv. Dette vurderes til å ha en liten negativ konsekvens på
nærmiljøet.
Transporten til og fra deponiet vil gå via fv 874/873
Markabygdvegen og inn på E6 ved Leistadkrysset.
Transporten vil gå gjennom noe gårds- og boligbebyggelser
langs vegen. Dette gir noen negativ konsekvenser. Det er 4,8
km fra E6 og til planområdet.
Ikke relevant.
Området ligger under marin grense. Det er ikke kjent rasfare
eller lignende innenfor planområdet. Området er ikke
flomutsatt.
Tiltaket vil styrke gårdsbruket, men utover dette er det
tvilsomt om tiltaket vil gi noen vesentlige positive
ringvirkninger for Malvik kommune. Samfunnet for øvrig er
helt avhengig av store og gode deponiområder. Dette er
relevant også i Malvik. Dette deponiet er lite og kan i liten
grad svare opp for samfunnets behov for store
deponiområder.
Området ligger innenfor kulturlandskapet Hønstad – Herjuan
og vil endre landskapet her noe. Det foreslås mange
tilsvarende tiltak innenfor dette verdifulle kulturlandskapet
og tiltakene må sees i sammenheng. Forslaget legger til grunn
en oppfylling på 1 til 2 meter noe som gir et relativt liten
negativ påvirkning på kulturlandskapet, men
landskapselementet myr i lavlandet vil bli borte.
Størst negative konsekvenser har tiltaket på
naturmangfoldet. Myr er en truet naturtype.
Tiltaket anbefales ikke tatt inn i arealplanen.
I mål 7 heter det at «vi er kjent for et stekt jordvern, god
miljøkvalitet og naturmangfold». Mål 7.5 sier at vi skal ta
spesielt hensyn til biologisk viktige funksjonsområder, og
truede og sårbare arter i utbyggingssaker.
Myr er en viktig og sårbar naturtype som vi må ta vare på. De
er et viktig CO2 –lager som det er viktig å ta vare på for
framtiden. I tillegg er det mange arter som er avhengig av
myren for å kunne leve. En nedbygging av myrområder vil i
tillegg bryte med målene i samfunnsdelen.
Innspillet anbefales ikke tatt inn.
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M 7 Deponi – Sjøvold
Gårds- og bruksnummer
Dagens arealformål
Foreslått arealformål

Forslagsstiller
Areal

14/2, Thorstein Buaas Sjøvold
LNF med hensynssone landbruk.
LNF. Formålet med tiltaket er å etablere deponi for varig lagring av rene
masser. Etter endt oppfylling skal området tilbakeføres til LNF og øke
areal med dyrka mark på gården. Arealene er to av tre arealer på
eiendommen som ble godkjent for oppfylling ved byggesak i 2011. Det
tredje arealet er oppfylt og ble sluttført innenfor tiltaksperioden i
byggetillatelsen.
Deponiet er ikke foreslått i IKAP.
Pro Invenia AS for Br. Bjerkli AS
35 dekar. Det søkes om deponering av til sammen 40 000 m3 rene
masser.

Kart med begge deponiområdene. Marin
grense som blå strek, og naturtyper som
grønn skravur.

Foto over det nordligste deponiet, med nærmeste hytta rett innenfor
skogkanten.

Tema
Naturmangfold

K

Vannmiljø og forurensing (utslipp til vann
og grunn).
Kulturminner
Landskap/estetikk (kulturlandskap)

Jordbruk/Skogbruk

Friluftsliv

10200542-PLAN-RAP-001

Kunnskapsgrunnlag, vurdering
Hestsjøen har et rikt fugleliv. Utover dette er det ikke kjent viktige
naturverdier som blir direkte berørt av tiltaket. Tiltaket vil også
gjennomføres i løpet av en begrenset tidsperiode.
Det søndre deponiet kan ha direkte avrenning til Tuftjønna.
Tufttjønna er en rik kulturlandskapssjø med et rikt fugleliv. Det må
stilles krav til rensing og overvåking av vannkvalitet.
Det nordre deponiet kan ha avrenning til Hestsjøen i nord.
Tiltaket berører ingen kjente kulturminner.
Tiltaket ligger innenfor kulturlandskapet Hønstad-Herjuan som er
omtalt i Stusdal (2006). Landskapet omtales som et helhetlig
jordbruksområde i et kupert og variert landskap. Området ligger
som en innfallsport til Malvikmarka og er mye brukt av turgåere.
Det vurderes som sentralt å holde området åpnet og med fortsatt
jordbruksdrift. Verdien av området er stor. Omfanget av tiltaket
vurderes som lite negativt, da det er et relativt lite areal som
foreslås omdisponert. Samlet sett vurderes konsekvensene som
middels til små negative.
Det meste av arealet er også i dag dyrka mark. Cirka 7 dekar er
skog. Tiltaket vil gi dyrka mark på hele arealet, med en forbedret
arrondering og en mer lettdrevet jord. I dag er jordene preget av
kupering og berg i dagen. Deponering med flate jorder og bedre
arrondering vil være en stor driftsmessig fordel. Tiltaket har en klar
positiv konsekvens for jordbruk.
Tiltataket ligger for det meste på dyrka mark, og vil i liten grad
påvirke muligheter for friluftsliv og opplevelsen av friluftsliv.
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Folkehelse (nærmiljø, grønnstruktur,
barn og unges oppvekstsvilkår, g-s veger,
kriminalitetsforebygging, luftkvalitet og
støy).

Transport/infrastruktur/klima
(avstander, kollektivtransport,
energibehov og –løsninger, utslipp av
klimagasser).
Kommunal infrastruktur (veg, VA skole
og barnehage).
Samfunnssikkerhet og beredskap
(naturfare, ulykker og beredskap).
Samfunnsliv (strategier fra
samfunnsdelen, IKAP2).

Samlet vurdering og anbefaling

Rådmannens innstilling

multiconsult.no
3 Konsekvensvurdering for enkelt innspill
fordelt på tema
Tiltaket ligger slik til at det blir få utfordringer med støv og støy.
Transport til og fra deponiet vil gi trafikk med noe støy og støv.
Dette vurderes til å ha en liten negativ konsekvens på nærmiljøet.
Rundt Hestsjøen er det cirka 30-40 hytter. Den nærmeste hytta er
bare 15 meter fra deponiet. Det bør vurderes om deponiet bør
trekkes lenger unna hyttefeltet, eller om det nordlige deponiet bør
utgå. Et avbøtende tiltak kan være å gi driftstider kun på dag/ettermiddagstid på hverdager og ikke drift i helgene. På den
måten vil man redusere støykonflikten mot hytteområdet.
Transporten til og fra deponiet vil gå via fv 874/873
Markabygdvegen og inn på E6 ved Leistadkrysset. Transporten vil
gå gjennom noe gårds- og boligbebyggelser langs vegen. Dette gir
noen negativ konsekvenser. Det er 3,2 km fra E6 og til
planområdet.
Ikke relevant.
Tiltaket ligger omtrent på marin grense. Det er ikke kjent andre
naturfarer. Avkjørsel fra fylkesveg er i utgangspunktet relativt
oversiktlig.
Tiltaket vil styrke gårdsbruket, men utover dette er det tvilsomt
om tiltaket vil gi noen vesentlige positive ringvirkninger for Malvik
kommune. Samfunnet for øvrig er helt avhengig av store og gode
deponiområder. Dette er relevant også i Malvik. Dette deponiet er
lite og kan i liten grad svare opp for samfunnets behov for store
deponiområder.
Tiltaket vil gi forbedret jordbruksdrift på eksisterende dyrka mark.
Tiltaket ligger svært nært hyttefeltet ved Hestsjøen og det
nordligste deponiet bør enten tas ut av arealplanen eller endre
avgrensing slik at det blir mindre konfliktfylt mot hytteområde.
Tiltaket må sikres slik at man unngår uheldig avrenning til
Tuftjønna og Hestsjøen. Tiltaket anbefales inn i arealplanen med
justeringer.
Innspillet kan ses på som en jordforbedringssak, der det er ønske
om å fylle oppå en allerede eksisterende landbruksareal slik at
arronderingen blir bedre og dermed enklere å drifte.
Innspillet ligger tett innpå eksisterende hytteområde, og
avgrensningen må tilpasses slik at det blir en buffersone mot
hytteområdet, Hestsjøen og Tuftmyra.
Innspillet anbefales tatt inn med endret avgrensning.
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M 8 Deponi – Herjuan
Gårds- og bruksnummer
Dagens arealformål
Foreslått arealformål

Forslagsstiller
Areal

33/2, 33/6, Cathrine Løften og Jan Jeremiassen
LNF og hensynssone landbruk.
LNF. Formålet med tiltaket er å etablere deponi for varig
lagring av rene masser. Etter endt oppfylling skal området
tilbakeføres til LNF og øke areal med dyrka mark på gården.
Deponiet er ikke foreslått i IKAP.
Pro Invenia AS for Br. Bjerkli AS
137 dekar. Det søkes om deponering av til sammen 600 –
800 000 m3 rene masser.

Detaljkart med arealklasse og marin grense som blå
strek.

Oversiktskartet over Herjuan. Planforslaget i svart og skiløype i
rødt.

Tema
Naturmangfold

K

Vannmiljø og forurensing (utslipp til vann og
grunn).

Kulturminner
Landskap/estetikk (kulturlandskap)

10200542-PLAN-RAP-001

Kunnskapsgrunnlag, vurdering
Det er registrert noen fugler innen og i nærheten av
planområdet (trane, vipe m.fl.). Det er ikke kjent noen
naturtyper i området, men flere myrer blir berørt av
tiltaket. Planområdet kan være viktig for fugler knyttet
til kulturmark og myr/våtmarker. Myr er en rødlistet
naturtype. Det er likevel ikke grunn til å anta at
konsekvensene av tiltaket er større enn små negative.
Tiltaket grenser mot en bekk i dalbunnen –
vannforekomst Herjuvassbekken (123-469-R). Det er
risiko for at miljømålet ikke nås innen 2021, og bekken
er negativt påvirket av forurensing fra landbruket.
Økologisk tilstand er antatt moderat. Ved mye
oppfylling må bekken flyttes eller legges i rør. Verdien
vurderes som liten til middels. Tiltaket har potensielt
et stort negativt omfang på bekken.
Ingen kjente kulturminner i området.
Tiltaket ligger innenfor kulturlandskapet HønstadHerjuan som er omtalt i Stusdal (2006). Landskapet
omtales som et helhetlig jordbruksområde i et kupert
og variert landskap. Området ligger som en
innfallsport til Malvikmarka og er mye brukt av
turgåere. Det vurderes som sentralt å holde området
åpnet og med fortsatt jordbruksdrift. Verdien av
området er stor. Det vurderes at tiltaket vil påvirke
landskapet negativet og delvis fylle igjen dalen ved
Herjuan. Omfanget av tiltaket vurderes som stort til
middels negativt. Konsekvensene vurderes som store
negative.
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Jordbruk/Skogbruk

Friluftsliv

Folkehelse (nærmiljø, grønnstruktur, barn og
unges oppvekstsvilkår, g-s veger,
kriminalitetsforebygging, luftkvalitet og støy).
Transport/infrastruktur/klima (avstander,
kollektivtransport, energibehov og –løsninger,
utslipp av klimagasser).

Kommunal infrastruktur (veg, VA skole og
barnehage).
Samfunnssikkerhet og beredskap (naturfare,
ulykker og beredskap).
Samfunnsliv (strategier fra samfunnsdelen,
IKAP2).

Samlet vurdering og anbefaling

Rådmannens innstilling

multiconsult.no
3 Konsekvensvurdering for enkelt innspill
fordelt på tema
Området består av fulldyrka mark og noe skog og myr.
Tiltaket vil reetablere mye av arealet til dyrka mark, og
kan gi bedre driftsforhold etter at tiltaket er
gjennomført.
Tiltaket ligger for det meste på dyrka mark, og vil i
liten grad påvirke muligheter for friluftsliv og
opplevelsen av friluftsliv. Tiltaket kommer delvis i
konflikt med skiløype, men det er trolig mulig å
tilpasse etablering av deponi og skiløype.
Tiltaket har liten effekt på nærmiljø og grønnstruktur.
Tiltaket ligger slik til at det blir få utfordringer med
støv og støy. Transport til og fra deponiet vil gi trafikk
med noe støy og støv.
Transporten til og fra deponiet vil gå via fv 874/873
Markabygdvegen og inn på E6 ved Leistadkrysset.
Transporten vil gå gjennom noe gårds- og
boligbebyggelser langs vegen. Dette gir noen negativ
konsekvenser. Det er 5,1 km fra E6 og til planområdet
via fylkesvegene og Bostad.
Ikke relevant.
Området ligger under marin grense. Det er fare for
jord- og flomskred sørover i dalen sør for tiltaket.
Utover dette er det ikke kjente naturfarer.
Tiltaket vil styrke gårdsbruket, men utover dette er
det tvilsomt om tiltaket vil gi noen vesentlige positive
ringvirkninger for Malvik kommune. Samfunnet for
øvrig er helt avhengig av store og gode
deponiområder. Dette er relevant også i Malvik. De
store infrastrukturutbygginger tilsier at det bør
etableres betydelige deponiområder i kommunen.
Det foreslåtte deponiet er av middels til stor størrelse
og kan slik bidra med å løse samfunnets interesser
knyttet til massedeponi for rene masser.
Tiltaket er så vidt stort at det vil ha en negativ
påvirkning på kulturlandskapet ved Herjuan. Videre er
det også middels negative konsekvenser på vannmiljø.
Tiltaket anbefales ikke tatt inn i arealplanen.
I mål 7 heter det at «vi er kjent for et stekt jordvern,
god miljøkvalitet og naturmangfold». Mål 7.5 sier at vi
skal ta spesielt hensyn til biologisk viktige
funksjonsområder, og truede og sårbare arter i
utbyggingssaker.
Myr er en viktig og sårbar naturtype som vi må ta vare
på. De er et viktig CO2 –lager som det er viktig å ta
vare på for framtiden. I tillegg er det mange arter som
er avhengig av myren for å kunne leve. En nedbygging
av myrområder vil i tillegg bryte med målene i
samfunnsdelen.
Tiltaket påvirker vannmiljø og kulturlandskapet for
mye til at dette kan tas inn. Et viktig kulturlandskap vil
bli negativt påvirket.
Innspille anbefales ikke tatt inn.
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Mostadmarka
Mostadmarkutvalget har kommet med flere innspill:
 Videreføre generell tillatelse til spredt bolig eller hyttebygging i Mostadmark
 4 nye områder for boliger: Karlstad, Løva, Mila og Verket
 2 nye områder for hyttefelt: Heinfjorden og Jøssåstjønna
 Vurdere trase for fremtidig veg mellom Bakken/Jervskogen og E6 (vurderes ikke)
Delmål 2.7 i kommuneplanens samfunnsdel er å bidra til positiv utvikling og tilrettelegge for vekst i
Mostadmark. Arealdelen siden 2003 vist LSBFN-område der det kan tillates spredt bebyggelse for deler
av bygda Mostadmark. Gjeldende plan åpner for at det i planperioden 2010-2021 kan tillates inntil 10
nye boliger, 15 nye fritidsboliger og 6 nye bygg for næringsvirksomhet. Ny bebyggelse skal fortrinnsvis
lokaliseres nær eksisterende bebyggelse. Ny bebyggelse eller adkomst til bebyggelsen skal ikke ligge på
dyrket eller dyrkbar mark, komme i konflikt med verdifullt kulturlandskap eller naturmangfold av
nasjonal eller regional verdi. Veiledende avstand er 30 meter. Etableringene skal heller ikke være til
hinder for driften av jord- og skogbruksarealer. Veiledende avstand til gårds- og driftsbygninger er 100
meter. Kommunens landbruksmyndighet skal godkjenne plasseringen i hvert enkelt tilfelle. Siden 2010 er
det godkjent 5 nye boliger og ingen nye fritidsboliger i Mostadmarka (innenfor sonen for spredt
boligbygging).
Områdene for boligbebyggelse og ett av områdene for fritidsbebyggelse, ligger i LNF-område der spredt
bebyggelse ikke er tillatt. Ett område der det forslås fritidsbebyggelse ligger innenfor området der det
kan tillates spredt bebyggelse. Områdene Karlstad, Verket og Mila ligger innenfor område med
hensynssone friluftsliv. Dette er områder som i et 50-årsperkspektiv forbeholdes friluftslivsinteresser.
Det er viktig å unngå å dele opp hensynssonene i flere mindre deler. Retningen på nye
utbyggingsområder skal styres vekk fra hensynssonene. Området ved Karlstad ligger delvis innenfor
båndleggingssone verna vassdrag (Homlavassdraget). Langs Homlavassdraget er det 100 meter
byggeforbudssone. Ev. ny bebyggelse ved og rundt Foldsjøen må skje over kote 210,55.
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B9 Boliger Løva
Gårds- og bruksnummer
Forslagsstiller
Foreslått arealformål:
Arealstørrelse:
Dagens arealformål:

69/1 Meraker Brug AS
Mostadmarkutvalget
Bolig, ca. 30-40 tomter
118 dekar
LNF og LSBN (spredt bebyggelse kan tillates)

Bonitetskart og gjeldende kommuneplan.

Tema
Naturmangfold
Vannmiljø og forurensing
(utslipp til vann og grunn)
Kulturminner
Landskap, estetikk
(kulturlandskap)
Jordbruk/Skogbruk
Friluftsliv
Folkehelse (nærmiljø,
grønnstruktur, barn og
unges oppvekstvilkår, g-s
veger, kriminalitetsforbygging, luftkvalitet og
støy)
Transport, klima
(avstander,
kollektivtransport,
energibehov og –
løsninger, utslipp av
klimagasser)
Infrastruktur (Veg, VA,
skole og barnehage)

Samfunnssikkerhet og
beredskap
10200542-PLAN-RAP-001

K

Kunnskapsgrunnlag, vurdering
Ingen kjente verdier. Ikke MiS-figurer.
Området grenser til Foldsjøen. Byggeforbudssone er 50 meter. God økologisk
tilstand og ingen risiko for at miljømål ikke nås innen 2021 iht. www.vann-nett.no.
Ingen kjente automatisk freda kulturminner.
Skogkledt, vestvendt li med god utsikt over Foldsjøen. Ingen kjente verdier
knyttet til kulturlandskap. Området ligger sør for bebyggelsen ved
Hallvardsplassen.
Det meste av arealet er produktiv skog. 13 daa lav bonitet, 55 daa middels bonitet
og 50 daa høg bonitet.
Foldsjøen og Homlavassdraget er vurdert som et viktig friluftsområde for Malvik
kommune. Området ligger ikke innenfor hensynssone for friluftsliv.
Typisk boligområde i naturen. God tilgang til friluftsområder. Gode
oppvekstsvilkår for barn og unge, men ikke g-/s-veg. ÅDT=400 for fv. 963
Selbuvegen (2016). Det er sannsynligvis ikke så stor trafikk at det er behov for g/sveg. Idrettsanlegg, lekeplass, kapell og forsamlingshus ved Sneisen, cirka 1,5 km
unna. Skole og barnehage i Hommelvik. Skoleskyss. God luftkvalitet. Ikke
støyutsatt.
Cirka 10 km til sentrumsfunksjoner og kollektivknutepunkt i Hommelvik. Det er
lokalt dårlig tilgang til kollektivtransport. Ikke i tråd med samordnet areal- og
transportplanlegging.

Ligger ved fv. 963 Selbuvegen. God veg og vegstandard fra Hommelvik, selv om
vegen ned til Hommelvik er bratt og svingete. Utbygging i området krever ny
infrastruktur, enten som enkeltanlegg, fellesanlegg i området etter tilknytning til
offentlig anlegg ved Sneisen. Avstand til Sneisen cirka 1,0 km. Ligger under kote
310 og kan tilknyttes offentlig vann, samt slukkevann.
Hommelvik skolekrets.
Ligger over marin grense. Ingen registrerte naturfarer. Lite trafikkert veg. Lite
trafikkert veg, ÅDT=400. Det er i perioden 1986-2017 registrert 3 bilulykker med
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143

Side 73 av 107

Kommuneplanens arealdel for Malvik kommune
Konsekvensutredning

Samfunnsliv
Samlet vurdering og
anbefaling

Rådmannens innstilling

multiconsult.no
3 Konsekvensvurdering for enkelt innspill
fordelt på tema

lettere skade på strekningen mellom Løva og Sneisen. Slokkevann til brann må
dimensjoneres som en del av vannforsyningen.
Positivt i forhold til delmål 2.7 i kommuneplanens samfunnsdel som er å bidra til
positiv utvikling og tilrettelegge for vekst i Mostadmark.
Få eller ingen konkrete konflikter. Området er i samsvar med mål i samfunnsdelen
for utvikling i Mostadmark. Imøtekommes med utvidelse av LNF-område der
spredt bebyggelse kan tillates, ev. boligområde. Området for spredt boligbygging
anbefales å utvides mot nord slik at det omfatter dette forslaget og boligområdet
ved Hallvardsplassen.
Samfunnsdelens mål 2.7 sier at «vi skal bidra til en positiv utvikling og
tilrettelegge for vekst i Mostadmark».
Det er begrenset etterspørsel etter boliger i Mostadmark. Siden 2011 har det blitt
gitt igangsettingstillatelse til 5 nye boliger. Realismen i å avsette et stort nytt
boligområde må vurderes opp imot ønsket om etablering av nye boliger i
Mostadmark. Dersom det settes av et stort område for boliger vil det kreves
reguleringsplan. Dette er en kostbar prosess som forutsetter at det vurderes som
realistisk at tomtene kan selges etter regulering for at det skal bli lønnsomt. Det
kan også kreve store investeringer i teknisk infrastruktur. Administrasjonen
vurderer det som mer realistisk å utvide området for spredt boligbygging til også
å ta med seg innspillsområdet. På den måten kan det tillates etablert
enkeltboliger på saksbehandlet byggesaksnivå, noe som gjør det lettere for
enkeltpersoner å etablere seg i Mostadmark, og dermed nå mål 2.7 i
samfunnsdelen.
Det foreslås at sonen for spredt boligbygging utvides slik at innspillet og
eksisterende bebyggelse på Hallvarsplassen blir en del av denne sonen.
Tillatt antall boliger innenfor sonen skal justeres opp til 20 i planperioden. Ved
etablering av 3 eller flere boliger i en boligklynge kreves det reguleringsplan.
Innspillet anbefales ivaretatt ved at sone for spredt boligbygging utvides.
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B10 Boliger Mila
Gårds- og bruksnummer
Forslagsstiller
Foreslått arealformål:
Arealstørrelse:
Dagens arealformål:

69/1 Meraker Brug AS
Mostadmarkutvalget
Bolig
76 dekar
LNF, hensyn friluftsliv

Verket

Verket

Mila

Mila

Bonitetskart og gjeldende kommuneplan.

Tema
Naturmangfold
Vannmiljø og forurensing
(utslipp til vann og grunn)
Kulturminner
Landskap, estetikk
(kulturlandskap)
Jordbruk/Skogbruk
Friluftsliv

Folkehelse (nærmiljø,
grønnstruktur, barn og
unges oppvekstvilkår, g-s
veger, kriminalitetsforbygging, luftkvalitet og
støy)
Transport, klima
(avstander,
kollektivtransport,
energibehov og –
løsninger, utslipp av
klimagasser)
Infrastruktur (Veg, VA,
skole og barnehage)

10200542-PLAN-RAP-001

K

Kunnskapsgrunnlag, vurdering
Ingen kjente verdier. Ikke MiS-figurer.
Området grenser til Foldsjøen. God økologisk tilstand og ingen risiko for at
miljømål ikke nås innen 2021 iht. www.vann-nett.no. Byggeforbudssone er 50
meter. Ligger på andre siden av Selbuvegen og påvirker slik sett ikke strandsonen.
Ingen kjente automatisk freda kulturminner.
Skogkledt, sørvendt li med utsikt mot Foldsjøen. Ingen kjente verdier knyttet til
kulturlandskap. Området ligger ikke i tilknytning til eksisterende bebyggelse.
Det meste av arealet er produktiv skog. Cirka 5 daa lav bonitet, 15 daa middels
bonitet og 51 daa høy bonitet.
Foldsjøen og Homlavassdraget er vurdert som et viktig friluftsområde for Malvik
kommune. Skogsveg eller sti innenfor området. Området ligger innenfor
hensynssone for friluftsliv, som er områder som i et 50-årsperkspektiv
forbeholdes friluftslivsinteresser. Det er viktig å unngå å dele opp hensynssonene
i flere mindre deler. Retningen på nye utbyggingsområder skal styres vekk fra
hensynssonene. Området ligger imidlertid i utkanten av hensynssonen.
Typisk boligområde i naturen. God tilgang til friluftsområder. Gode
oppvekstsvilkår for barn og unge, men ikke g-/s-veg. ÅDT=400 for fv. 963
Selbuvegen (2016). Det er sannsynligvis ikke så stor trafikk at det er behov for g/sveg. Ligger ikke i gangavstand til idrettsanlegg, lekeplass, kapell og
forsamlingshus ved Sneisen, cirka 2,5 km unna. Skole og barnehage i Hommelvik.
Skoleskyss. God luftkvalitet. Ikke støyutsatt.
Cirka 9 km til sentrumsfunksjoner og kollektivknutepunkt i Hommelvik. Det er
lokalt dårlig tilgang til kollektivtransport. Ikke i tråd med samordnet areal- og
transportplanlegging.

Ligger ved fv. 963 Selbuvegen. God veg og vegstandard fra Hommelvik, selv om
vegen ned til Hommelvik er bratt og svingete. Utbygging i området krever ny
infrastruktur, enten som enkeltanlegg, fellesanlegg i området etter tilknytning til
offentlig anlegg ved Sneisen. Avstand til Sneisen cirka 2,3 km. Ligger under kote
310. Utfordrende med tilknytning til offentlig vann og avløp, samt slukkevann.
Slokkevann til brann må dimensjoneres som en del av vannforsyningen.
Hommelvik skolekrets.
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Kommuneplanens arealdel for Malvik kommune
Konsekvensutredning
Samfunnssikkerhet og
beredskap
Samfunnsliv
Samlet vurdering og
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Rådmannens innstilling

multiconsult.no
3 Konsekvensvurdering for enkelt innspill
fordelt på tema

Ligger over marin grense. Ingen registrerte naturfarer. Lite trafikkert veg,
ÅDT=400. Det er i perioden 1986-2017 registrert 9 trafikkulykker, 2 med alvorlig
skade og 7 med lettere skade, på strekningen mellom Mila og Sneisen.
Positivt i forhold til delmål 2.7 i kommuneplanens samfunnsdel som er å bidra til
positiv utvikling og tilrettelegge for vekst i Mostadmark.
Området er i samsvar med mål i samfunnsdelen for utvikling i Mostadmark.
Området ligger sørvest vendt med utsikt over Foldsjøen, og har gode kvaliteter på
dette området. Området er ikke lokalisert ved eksisterende bebyggelse,
vegstrekningen ved forslaget synes ulykkesbelagt, området mangler infrastruktur
og ligger innenfor hensynssone for friluftsliv. Innspillet imøtekommes ikke.
Det er begrenset etterspørsel etter boliger i Mostadmark. Siden 2011 har det blitt
gitt igangsettingstillatelse til 5 nye boliger. Dersom det settes av et stort område
for boliger vil det kreves reguleringsplan. Dette er en kostbar prosess som
forutsetter at det vurderes som realistisk at tomtene kan selges etter regulering
for at det skal bli lønnsomt. Det vil også kreve store investeringer i teknisk
infrastruktur. Det bør derfor fokuseres på å etablere boliger innenfor sonen for
spredt boligbygging framfor å åpne opp store nye boligområde. Ved å samle
bebyggelse innenfor sonen for spredt boligbygging er det mer realistisk at man
kan må mål 2.7 i samfunnsdelen som omhandler vekst i Mostadmark.
Innspillet ligger i et ubebygd område og det anbefales ikke å ta hull på uberørte
områder for å etablere boliger. Det bør heller fokuseres på å oppnå økt
boligbygging innenfor sonen for spredt boligbygging og i tilknytning til
eksiterende boliger.
Innspillet anbefales ikke tatt inn.

10200542-PLAN-RAP-001
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B11 Boliger Verket
Gårds- og bruksnummer
Forslagsstiller
Foreslått arealformål:
Arealstørrelse:
Dagens arealformål:

69/1 Meraker Brug AS
Mostadmarkutvalget
Bolig
20 dekar
LNF, hensyn friluftsliv

Verket

Verket

Mila

Mila

Bonitetskart og gjeldende kommuneplan.

Tema
Naturmangfold

Vannmiljø og forurensing
(utslipp til vann og grunn)

Kulturminner
Landskap, estetikk
(kulturlandskap)
Jordbruk/Skogbruk
Friluftsliv

Folkehelse (nærmiljø,
grønnstruktur, barn og
unges oppvekstvilkår, g-s
veger, kriminalitetsforbygging, luftkvalitet og
støy)

10200542-PLAN-RAP-001

K

Kunnskapsgrunnlag, vurdering
Ligger innenfor område som i naturbase er vist som område med arter av
nasjonal forvaltningsinteresse. Det er registrert horndykker og gråtrost som har
særlig stor forvaltningsinteresse, taksvale og fiskemåke med stor
forvaltningsinteresse. Området ser ut til først og fremst å være knyttet til
Foldsjøen. Ved Homla, cirka 50 meter vest for det avgrensede området er det
registrert en viktig naturtype slåttemark. Lokaliteten ligger på motsatt side av
Selbuvegen og tiltak i området vurderes ikke å ville påvirke område med arter av
forvaltningsinteresse og naturtype lokaliteten negativt. Ingen MiS-figurer
innenfor området.
Området ligger cirka 100 meter øst for enden av Foldsjøen og ca. 200 meter øst
for Homla. Homlavassdraget er varig verna vassdrag. God økologisk tilstand og
ingen risiko for at miljømål ikke nås innen 2021 iht. www.vann-nett.no. Må stilles
krav til avløpssystem. Ligger utenfor byggeforbudssone for Foldsjøen og
Homlavassdraget. Området ligger på andre siden av Selbuvegen og vurderes ikke
å påvirke strandsonen negativt.
Ingen kjente automatisk freda kulturminner. 5 stk SEFRAK-registrerte bygninger
ved verket
Et vanlig trøndersk skoglandskap med hogd skog. Ingen kjente verdier knyttet til
kulturlandskap. Området er en nordvendt li, cirka 50 m sør for eksisterende
bebyggelse ved Verket og cirka 200 nord for Høgstret, øst for Selbuvegen.
Det meste av arealet er produktiv skog, 12 daa middels bonitet og 8 daa høy
bonitet.
Foldsjøen og Homlavassdraget er vurdert som et viktig friluftsområde for Malvik
kommune. Området ligger mellom to skogsveger/stier. Området ligger innenfor
hensynssone for friluftsliv, som er områder som i et 50-årsperkspektiv
forbeholdes friluftslivsinteresser. Det er viktig å unngå å dele opp hensynssonene
i flere mindre deler. Retningen på nye utbyggingsområder skal styres vekk fra
hensynssonene.
Typisk boligområde i naturen. God tilgang til friluftsområder. Gode
oppvekstsvilkår for barn og unge, men ikke g-/s-veg. ÅDT=400 for fv. 963
Selbuvegen (2016). Det er sannsynligvis ikke så stor trafikk at det er behov for g/sveg. Idrettsanlegg, lekeplass, kapell og forsamlingshus ved Sneisen, cirka 2,8 km
unna. Skole og barnehage i Hommelvik. Skoleskyss. God luftkvalitet. Ikke
støyutsatt.
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Kommuneplanens arealdel for Malvik kommune
Konsekvensutredning
Transport, klima
(avstander,
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skole og barnehage)
-

Samfunnssikkerhet og
beredskap
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Samlet vurdering og
anbefaling

Rådmannens innstilling

multiconsult.no
3 Konsekvensvurdering for enkelt innspill
fordelt på tema

Cirka 9 km til sentrumsfunksjoner og kollektivknutepunkt i Hommelvik. Det er
lokalt dårlig tilgang til kollektivtransport. Ikke i tråd med samordnet areal- og
transportplanlegging.

Ligger ved fv. 963 Selbuvegen. God veg og vegstandard fra Hommelvik, selv om
vegen ned til Hommelvik er bratt og svingete. Utbygging i området krever ny
infrastruktur, enten som enkeltanlegg, fellesanlegg i området etter tilknytning til
offentlig anlegg ved Sneisen. Avstand til Sneisen cirka 2,8 km. Ligger under kote
310 og kan tilknyttes offentlig vann, samt slukkevann.
Hommelvik skolekrets.
Ligger over marin grense. Ingen registrerte naturfarer. Lite trafikkert veg,
ÅDT=400. Det er i perioden 1986-2017 registrert 11 trafikkulykker, 1 med svært
alvorlig skade, 3 med alvorlig skade og 7 med lettere skade, på strekningen
mellom Verket og Sneisen. Slokkevann til brann må dimensjoneres som en del av
vannforsyningen.
Positivt i forhold til delmål 2.7 i kommuneplanens samfunnsdel som er å bidra til
positiv utvikling og tilrettelegge for vekst i Mostadmark.
Området er i samsvar med mål i samfunnsdelen for utvikling i Mostadmark.
Området ligger nordvendt med lite sol og lite gunstig utsikt. Området kan synes
som et lite attraktivt boområde. Området er ikke lokalisert ved eksisterende
bebyggelse, mangler infrastruktur og ligger innenfor hensynssone for friluftsliv.
Innspillet imøtekommes ikke. Det kan eventuelt imøtekommes som en sone for
spredt bebyggelse.
Det er begrenset etterspørsel etter boliger i Mostadmark. Siden 2011 har det blitt
gitt igangsettingstillatelse til 5 nye boliger. Dersom det settes av et stort område
for boliger vil det kreves reguleringsplan. Dette er en kostbar prosess som
forutsetter at det vurderes som realistisk at tomtene kan selges etter regulering
for at det skal bli lønnsomt. Det vil også kreve store investeringer i teknisk
infrastruktur. Det bør derfor fokuseres på å etablere boliger innenfor sonen for
spredt boligbygging framfor å åpne opp store nye boligområde. Ved å samle
bebyggelse innenfor sonen for spredt boligbygging er det mer realistisk at man
kan må mål 2.7 i samfunnsdelen som omhandler vekst i Mostadmark.
Innspillet ligger i et ubebygd område og det anbefales ikke å ta hull på uberørte
områder for å etablere boliger. Det bør heller fokuseres på å oppnå økt
boligbygging innenfor sonen for spredt boligbygging og i tilknytning til
eksiterende boliger. I tillegg ligger dette området nordvendt med lite sol og med
lite attraktiv utsikt, noe som vil gi dårlige bokvaliteter. For å oppnå vekst i
Mostadmark bør det fokuseres på attraktive tomter med gode solforhold og
utsikt.
Innspillet anbefales ikke tatt inn.

10200542-PLAN-RAP-001

15. februar 2018 / 00

148

Side 78 av 107

Kommuneplanens arealdel for Malvik kommune
Konsekvensutredning

multiconsult.no
3 Konsekvensvurdering for enkelt innspill
fordelt på tema

B12 Boliger Karlstad
Gårds- og bruksnummer
Forslagsstiller
Foreslått arealformål:
Arealstørrelse:
Dagens arealformål:

69/1 Meraker Brug AS
Mostadmarkutvalget
Bolig. Området ligger i tilknytning til eksisterende felt. Dyrka marka kan utnyttes til
«kolonilandbruk».
45 dekar
LNF, deler innenfor hensyn friluftsliv og deler innenfor båndleggingssone verna
vassdrag

Karlstad

Karlstad

Bonitetskart og gjeldende kommuneplan.

Tema
Naturmangfold

Vannmiljø og forurensing
(utslipp til vann og grunn)

Kulturminner
Landskap, estetikk
(kulturlandskap)
Jordbruk/Skogbruk

Friluftsliv

Folkehelse (nærmiljø,
grønnstruktur, barn og
unges oppvekstvilkår, g-s
veger, kriminalitetsforbygging, luftkvalitet og
støy)
Transport, klima
(avstander,
kollektivtransport,
energibehov og –
løsninger, utslipp av
klimagasser)

10200542-PLAN-RAP-001

K

Kunnskapsgrunnlag, vurdering
Ingen kjente verdier eller MiS-figurer innenfor området. Ved Homla, ca. 50 meter
sør for det avgrensede området er det registrert lokalt viktig naturtype gråorheggeskog. Lokaliteten ligger oppstrøms i Homla og tiltak i området vurderes ikke
å ville påvirke lokaliteten negativt.
Ligger innenfor grunnvannsforekomst Mostadmarka. Området ligger delvis
innenfor 100-meterssonen for Homlavassdraget som er varig verna vassdrag. God
økologisk tilstand og ingen risiko for at miljømål ikke nås innen 2021 iht.
www.vann-nett.no. Delen av området som ligger på øst sida av Selbuvegen
vurderes ikke å påvirke vassdraget negativt.
Ingen kjente automatisk freda kulturminner.
Et vanlig trøndersk skoglandskap med skog. Ingen kjente verdier knyttet til
kulturlandskap. Området ligger sør for eksisterende boligfelt og er relativt flatt.
Består av 5 mindre arealer med dyrka mark (ca. 2 + 4 + 6 + 3 + 3 daa). Resten av
arealet (cirka 25 daa), med unntak av arealet ved balløkke (cirka 2 daa), er vist
som dyrkbar jord som har skog med høy bonitet. Størrelsen på dyrkajorda tilsier
at jorda ikke er lettdrevet. Utvalget foreslår å utnytte dyrka jorda til
kolonijordbruk. Ev. bebyggelse må da lokaliseres på dyrkbar jord.
Homlavassdraget er vurdert som et viktig friluftsområde for Malvik kommune.
Området ligger delvis innenfor hensynssone for friluftsliv, som er områder som i
et 50-årsperkspektiv forbeholdes friluftslivsinteresser. Det er viktig å unngå å dele
opp hensynssonene i flere mindre deler. Retningen på nye utbyggingsområder
skal styres vekk fra hensynssonene.
Typisk boligområde i naturen. God tilgang til friluftsområder. Gode
oppvekstsvilkår for barn og unge, men ikke g-/s-veg. ÅDT=400 for fv. 963
Selbuvegen (2016). Det er sannsynligvis ikke så stor trafikk at det er behov for g/sveg. Balløkke og lekeplass i området. Idrettsanlegg, kapell og forsamlingshus ved
Sneisen, cirka 3,5 km unna. Skole og barnehage i Hommelvik. Skoleskyss. God
luftkvalitet. Ikke støyutsatt.
Cirka 8-9 km til sentrumsfunksjoner og kollektivknutepunkt i Hommelvik. Det er
lokalt dårlig tilgang til kollektivtransport. Ikke i tråd med samordnet areal- og
transportplanlegging.
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multiconsult.no
3 Konsekvensvurdering for enkelt innspill
fordelt på tema

Ligger ved fv. 963 Selbuvegen. God veg og vegstandard fra Hommelvik, selv om
vegen ned til Hommelvik er bratt og svingete. Utbygging i området krever ny
infrastruktur, enten som enkeltanlegg eller fellesanlegg i området. Et fellesanlegg
for vann og avløp er under planlegging.
Hommelvik skolekrets.
Ligger under marin grense. Løsmassekart viser elveavsetninger. Ligger innenfor
område vist med aktsomhet for flom, maks. vannstigning 2-3 meter. Også
aktsomhet for jord- og flomskred på et begrenset område Lite trafikkert veg,
ÅDT=400. Lite trafikkert veg, ÅDT=400. Det er i perioden 1986-2017 registrert 12
trafikkulykker, 1 med svært alvorlig skade, 4 med alvorlig skade og 7 med lettere
skade, på strekningen mellom Karlstad og Sneisen.
Slokkevann til brann må dimensjoneres som en del av vannforsyningen.
Positivt i forhold til delmål 2.7 i kommuneplanens samfunnsdel som er å bidra til
positiv utvikling og tilrettelegge for vekst i Mostadmark.
Området er i samsvar med mål i samfunnsdelen for utvikling i Mostadmark.
Innspillet imøtekommes ikke. Området vest for Selbuvegen ligger innenfor 100meter sonen til verna vassdrag. Området øst for vegen er vist med aktsomhet for
flom og består av dyrka mark. Det kan som et alternativ vurderes en utvidelse av
eksisterende boligområde.
Innspillet ligger i et konfliktfylt område innenfor 100-meterssonen til verna
vassdrag, innenfor aktsomhetsområdet for flom og på jordbruksareal. En
etablering av boliger på dette området vil være svært konfliktfylt.
Det er begrenset etterspørsel etter boliger i Mostadmark. Siden 2011 har det blitt
gitt igangsettingstillatelse til 5 nye boliger. Dersom det settes av et stort område
for boliger vil det kreves reguleringsplan. Dette er en kostbar prosess som
forutsetter at det vurderes som realistisk at tomtene kan selges etter regulering
for at det skal bli lønnsomt. Det vil også kreve store investeringer i teknisk
infrastruktur. Det bør derfor fokuseres på å etablere boliger innenfor sonen for
spredt boligbygging framfor å åpne opp store nye boligområde. Ved å samle
bebyggelse innenfor sonen for spredt boligbygging er det mer realistisk at man
kan må mål 2.7 i samfunnsdelen som omhandler vekst i Mostadmark.
Innspillet anbefales ikke tatt inn.

10200542-PLAN-RAP-001
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F1 Fritidsbebyggelse Jøssåstjønna
Gårds- og bruksnummer
Forslagsstiller
Foreslått arealformål:
Arealstørrelse:
Dagens arealformål:

69/1 Meraker Brug AS
Mostadmarkutvalget
Fritidsbebyggelse.
87 dekar
LSBN (spredt bebyggelse kan tillates)
Jøssåstjønna

Jøssåstjønna

Bonitetskart og gjeldende kommuneplan.

Tema
Naturmangfold
Vannmiljø og forurensing
(utslipp til vann og grunn)
Kulturminner
Landskap, estetikk
(kulturlandskap)
Jordbruk/Skogbruk
Friluftsliv
Folkehelse (nærmiljø,
grønnstruktur, barn og
unges oppvekstvilkår, g-s
veger, kriminalitetsforbygging, luftkvalitet og
støy)
Transport, klima
(avstander,
kollektivtransport,
energibehov og –
løsninger, utslipp av
klimagasser)
Infrastruktur (Veg, VA,
skole og barnehage)
Samfunnssikkerhet og
beredskap
Samfunnsliv
Samlet vurdering og
anbefaling

10200542-PLAN-RAP-001

K

Kunnskapsgrunnlag, vurdering
Ingen kjente verdier eller MiS-figurer innenfor området.
Bekk gjennom området som renner ut i Jøssåtjønna må ivaretas. Ingen
informasjon i www.vann-nett.no. Vurderes ikke å påvirke vassdraget negativt.
Ingen kjente automatisk freda kulturminner.
Et vanlig trøndersk skoglandskap med skog. Ingen kjente verdier knyttet til
kulturlandskap. Ingen bebyggelse i området i dag. Ev. utbygging i området vil «ta
hull» på nytt område.
Det meste av arealet er produktiv skog. 12 daa lav bonitet, 26 daa middels bonitet
og 49 daa høy bonitet.
Ligger ikke innenfor hensynssone friluftsliv i KPA.
God tilgang til friluftsområder. Påvirker ikke kjente leke eller oppholdsområder
for barn og unge negativt. God luftkvalitet og ikke støyutsatt.

Hytteområde som vil ligge nært store bostedsområder i Malvik, Trondheim og
Stjørdal.

Ligger ved kommunal veg Jøssåvegen. Utbygging i området krever ny
infrastruktur, enten som enkeltanlegg eller fellesanlegg.
Ligger over marin grense. Løsmassekart viser morenemasser. Aktsomhet for flom
langs bekk gjennom området må ivaretas.
Positivt i forhold til delmål 2.7 i kommuneplanens samfunnsdel som er å bidra til
positiv utvikling og tilrettelegge for vekst i Mostadmark.
Området er i samsvar med mål i samfunnsdelen for utvikling i Mostadmark.
Innspillet imøtekommes ved at område der spredt bebyggelse imøtekommes.
Dersom grunneier ønsker å utvikle et hyttefelt må det utarbeides reguleringsplan.
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3 Konsekvensvurdering for enkelt innspill
fordelt på tema

Dersom man ønsker å legge til rette for hytter i Malvik vurderes dette som et godt
alternativ. Det ligger allerede i dag noen hytter i dette området. Det er et
potensiale for ca. ca. 70 hytter (areal ca. 86 daa). Området tas inn med krav om
reguleringsplan. Reguleringsplanen må bla. vise hensynet til bekken og
Jøssåstjønna.
Det må legges til rette for parkering for allmennheten innenfor området.
Innspillet anbefales tatt inn.

10200542-PLAN-RAP-001
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F2 Fritidsbebyggelse Heinfjorden
Gårds- og bruksnummer
Forslagsstiller
Foreslått arealformål:
Arealstørrelse:
Dagens arealformål:

69/1 Meraker Brug AS
Mostadmarkutvalget
Fritidsbebyggelse
165 dekar
LNF

Heinfjorden
Bonitetskart og gjeldende kommuneplan.

Tema
Naturmangfold
Vannmiljø og forurensing
(utslipp til vann og grunn)
Kulturminner
Landskap, estetikk
(kulturlandskap)
Jordbruk/Skogbruk
Friluftsliv

Folkehelse (nærmiljø,
grønnstruktur, barn og
unges oppvekstvilkår, g-s
veger, kriminalitetsforbygging, luftkvalitet og
støy)
Transport, klima
(avstander,
kollektivtransport,
energibehov og –
løsninger, utslipp av
klimagasser)
Infrastruktur (Veg, VA,
skole og barnehage)
Samfunnssikkerhet og
beredskap
Samfunnsliv

10200542-PLAN-RAP-001

K

Kunnskapsgrunnlag, vurdering
Ingen kjente verdier eller MiS-figurer innenfor området. Naturreservat for
skogvern, Hevillen, på østsida av Heinfjorden. Området vurderes ikke å ville
påvirke naturreservatet negativt. 42 daa myr.
Stor-Dragstsjøen er regulert til kraftproduksjon.
Ligger på nordsida av Heinfjorden. Ingen informasjon i www.vann-nett.no.
Vurderes ikke å påvirke vassdraget negativt.
Ingen kjente automatisk freda kulturminner.
Et vanlig trøndersk skoglandskap med skog. Ingen kjente verdier knyttet til
kulturlandskap. En hytte og naust ved Heinfjordholet sørøst i innspillområdet.
Området er det nærmeste man kommer «villmarkspreg» i Malvik kommune.
Det meste av arealet er produktiv skog. Cirka 100 daa lav bonitet, 15 daa middels
bonitet.
Ligger ikke innenfor hensynssone friluftsliv i KPA.
Området brukes noe til padling, telting og enkelt friluftsliv. Vegen ned til
Heinfjorden er også et naturlig utgangspunkt til Hevillen naturreservat. Området
har middels verdier, og omfanget av inngrepet er middels til lite negativt.
God tilgang til friluftsområder. Påvirker ikke kjente leke eller oppholdsområder
for barn og unge negativt. God luftkvalitet og ikke støyutsatt.

Hytteområde som vil ligge nært store bostedsområder i Malvik, Trondheim og
Stjørdal.

Ligger i enden av privat skogsbilveg til Heinfjorden. Utbygging i området krever ny
infrastruktur, enten som enkeltanlegg eller fellesanlegg.
Ligger over marin grense. Løsmassekart viser tynt dekke med løsmasser eller bart
fjell.
Positivt i forhold til delmål 2.7 i kommuneplanens samfunnsdel som er å bidra til
positiv utvikling og tilrettelegge for vekst i Mostadmark.
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Området kan sies å være i samsvar med mål i samfunnsdelen for utvikling i
Mostadmark. Området er lite påvirket av inngrep og man vil på mange måter «ta
hull på et nytt område» og legge til rette for en bit-for-bit utnytting. Malvik har i
liten grad profilert seg som en hyttekommune, og det framgår heller ingenting om
at det skal prioriteres i kommuneplanens samfunnsdel.
Tiltaket anbefales ikke tatt inn i arealplanen.
Det er potensiale for ca. 150 hytter (areal ca. 164 daa.) innenfor området. Dette
vil få store negative konsekvenser for det inngrepsfrie området. Dette området er
det nærmeste man kommer villmark i Malvik. Det er viktig å ta vare på dette
området, og unngå privatisering av området ved Heinfjorden. En etablering av
hytter i dette området vil bli en belastning for friluftsområdet og det vil ikke
lenger være et uberørt friluftsområde som er tilgjengelig for allmennheten.
Denne ressursen er viktig å ta vare på for fremtidige generasjoner.
Dersom man ønsker hyttebygging i Malvik er området ved Jøssåstjønna bedre
egnet til fritidsbebyggelse.
Innspillet anbefales ikke tatt inn.
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Travbane

A7 Annet – Travbane
Gårds- og bruksnummer
Dagens arealformål

Foreslått arealformål
Forslagsstiller
Areal

Begrunnel
se

23/1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 24/6, 7, 16/1, 2
LNF.
Noe er samferdselsformål, knyttet til reguleringsplan for E6 (vedtatt:
2016).
Hensynssone landbruk i KPA.
Hensynssone naturmiljø langs Vikhammerelva ved parkeringsplass i
reg-plan for E6.
Travbane (Idrettsanlegg)
Malvik travlag
Travbane 150 dekar
Trenerstall 70 dekar
Parkering
6 dekar
Til sammen 226 dekar
I tillegg kommer areal til nye offentlige veger.

Detaljkart som viser foreslått travbane og to områder for trenerstaller. Blå
strek er reguleringsplan for ny E6 (per 2016). Gul farge er dyrka mark, og
rødskravert er dyrkbar jord.
Malvik travlag har inngått opsjons- og kjøpsavtale for eiendom 23/6 i Malvik kommune. Travlaget viser til gunstig
beliggenhet og at Nye Veier ser store synergieffekter i at steinmasser fra ny Væretunell kan deponeres nært
tunellen. Travlaget mener forslaget har store fordeler knyttet til transport og kollektive løsninger. Travlaget viser
også til at de ser store fordeler og muligheter for aktivitet i Malvik kommune. Dette gjelder både sysselsetting, men
også andre næringsmuligheter for kommunen og næringslivet.

Tema
Naturmangfold

Vannmiljø og forurensing (utslipp til vann
og grunn).

10200542-PLAN-RAP-001

K

Kunnskapsgrunnlag, vurdering
To funn av granbendellav (VU – sårbar) i granskogen i forslag til
trenerstall A, og et funn av gubbeskjegg (NT – nær truet). En liten
del av dette skogområdet er registrert som en naturtype gammel
barskog med lokal verdi (C).
Utover dette er ikke tiltaket i direkte konflikt med kjente verdier
knyttet til naturmangfold. Areal trenerstall A har stor verdi for
naturmangfold, mens de andre områdene har liten verdi.
Omfanget av de foreslåtte tiltakene er for alle delområder stor
negativ. Med hensyn til naturmangfold bør trenerstall A unngås.
Tiltaket berører vannforekomstene Vikhammerelva – Storelva, og
Vikhammerelva med sidebekker. Vannforekomstene har risiko for
at miljømålet ikke nås innen 2021. Vikhammerelva og
Fjølstadbekken er både påvirket av forurensing fra landbruk og
spredt avløp samt oppgangshindre og bekkelukking. Planforslaget
viser både travbane og trenerstaller B og C inntil eller over bekken.
Særlig trenerstall C gir et stort negativt omfang på bekken. De
andre forslagene til arealbruk kan i større eller mindre grad
15. februar 2018 / 00
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tilpasses Vikhammerelva. Det er også en utfordring med
parkeringsarealet som er delt i to, men som etter alt å dømme må
henge sammen og da vil/må det lages enten en veg over bekken
eller at bekken blir overbygd. Dagens regulerte parkeringsareal er
delvis lagt over bekken, men ikke i hele dens strekning.
Tiltaket berører også Fjølstadbekken ved at trenerstall A er
planlagt rett over bekken. Bekken har i dag dårlig tilstand,
gjennom forurensing fra landbruk og spredte avløp. Det er også en
utfordring med oppgangshindre gjennom fv 941.
Verdien av vannforekomsten Vikhammerelva vurderes til å ha
middels verdi. Omfanget vurderes for trenerstall C til å være stort
negativ, mens for trenerstall A, B og selve travbanen vurderes til å
ha middels negativt omfang på vannmiljø.
Innen arealet for selve travbanene, parkeringsareal og
trenerstaller A og B er det ikke kjent arkeologiske kulturminner.
Arealene ligger i et landskap med betydelig innslag av
kulturminner, og det kan være grunn til å forvente at det finnes
automatisk fredete kulturminner innen planområdet.
Når det gjelder areal C for trenerstaller er det her kjent to
gravhauger (rundhauger) av jord. Gravhaugene ble innmeldt og
befart og verifisert i 2016. Gravhaugene ligger i skog og framstår
svært intakte. Disse har middels verdi og omfanget av etablering
av trenerstall vurderes som stort negativt omfang.
Landskapet ved Leistad er et typisk jordbrukslandskap med store
jorder, åker-/skogsholmer, bekkedrag og tradisjonell trøndersk
bebyggelse. Leistad-området, inkludert store deler av
planområdet, er også vurdert til å være et verdifullt kulturlandskap
(Stusdal 2006). Landskapet vurderes til å ha stor verdi.
Gårdsbebyggelsen på Leistad og Bjørnstad er trolig svært gammel,
noe også funn av kulturminner bidrar til å bekrefte.
Forslaget til ny travbane ligger delvis innenfor et viktig
kulturlandskapet (Stusdal 2006). I en landskapssammenheng er det
likevel slik at Leistad med dalen sørover mot Bostad danner et
helhetlig landskapsrom. Et nytt travanlegg slik det er foreslått vil
sterkt påvirke dette landskapet. Gamle flybilder viser at landskapet
har hatt stor stabilitet de siste 60-70 år.
Tiltaket legger beslag på alt fra 87 - 116 dekar med dyrka mark og
44 - 103 dekar med dyrkbar jord, avhengig av hvilke alternativer
som blir valgt. Området ligger i hensynssone landbruk i gjeldende
kommuneplan. Samlet sett har planområdet stor verdi som dyrka
mark. Omfanget av tiltaket på dyrka mark er stort negativt, og
konsekvensene vurderes som svært store negative. I forslaget
skriver Malvik travlag at de planlegger avbøtende tiltak med
nydyrking av jord i forholdet 1:1. Det er faglig anbefalt å avsette
nydyrkingsareal i forholdet 1:2. Når det gjelder tre forslag til areal
for trenerstaller ligger alle tre arealene på enten dyrka mark, eller
dyrkbar jord. På grunn av 50 meters byggegrense mot ny E6 må
vedlagte forslag trolig flyttes lenger mot sør, og det betyr etter alt
å dømme at trenerstall A må legge mer beslag på dyrka mark enn
det som er lagt til grunn i forslaget fra Malvik travlag. I tillegg viser
ikke forslaget fra travlaget hvor ny kommunevei skal legges. I
henhold til illustrasjonene skal denne legges sør for travområdet
og dette vil innebære ytterligere beslag av dyrka mark.
Vegene i området brukes til turgåing og sykling av folk både lokalt
og folk fra de nærliggende boligområdene på Vikhammer og
Saksvik/Hundhammeren. Tiltaket vil i liten grad påvirke
vegstrukturen i Vikhammerdalen og konsekvensene vurderes som
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små negative. Det vil være sentralt i en eventuell detaljregulering
at vegstrukturen beholdes. Både for beboerne i området og for
andre brukere av området.
Det bor få mennesker i nærområdet til tiltaket, noe som medfører
liten verdi på nærmiljø og grønnstruktur. Området og vegnettet
brukes en god del til mosjon gjennom sykling og gåing/jogging.
Dette er i hovedsak fra folk som bor på Vikhammer/Saksvik. Dette
øker verdien av området noe. Vegnettet blir delvis beholdt og
omfanget vurderes som lite til middels negativt. Samlet sett blir
konsekvensene for folkehelse, nærmiljø og grønnstruktur små
negative.
Forslaget innebærer at 4 boliger, inkludert et gårdsbruk, vil måtte
rives.
Planområdet ligger gunstig til i forhold til E6 og transport av inn og
ut av området. Planområdet ligger også nært busstopp ved E6 –
Leistadkrysset.
På et overordnet nivå er det vurdert at det ikke er konflikt mellom
utbyggingsplanene og dagens regulering av E6. I følge Nye Veier er
det heller ikke konflikt med planer for fire felt E6 med fartsgrense
110. Generelt er det en byggegrense på 50 meter fra E6, og dette
synes ikke hensyntatt i forslaget fra Malvik travlag.
NB! Det er ikke samsvar mellom innsendte arealbehov og
visualiseringer som ligger ved innspillet. Arealbehovet til nye
offentlige veger er trolig ikke tatt med i innspillet.
Ved etablering av travbane er det aktuelt at steinmasser fra
bygging av ny Væretunell kan brukes. Det er i vedtatt
reguleringsplan satt av areal til deponi for steinmassene fra
Væretunellen. Det er ikke oppgitt om det er beregnet at all stein
kan deponeres innenfor vedtatte deponiområder. Det er uansett
positivt med bruk av steinmasser lokalt og nært uttaksområde da
dette reduserer transport og CO2utslipp.
Det er tilgang til kommunalt vann ved Leistadkrysset. Det er ikke
tilgjengelig kommunalt avløpsanlegg, og nytt avløp må føres langt
unna, trolig helt ned mot Vikhammer.
Hele planforslaget ligger under marin grense.
Store deler av trenerstall B og C og mindre deler av trenerstall A og
selve travbanen ligger i aktsomhetsområde for flom fra
Vikhammerbekken, og Leistadbekken. Planområdet er berørt av en
kvikkleireområdet Leistad, og kvikkleirefaresone Bjørnstad med
middels faregrad og alvorlig konsekvens. Det betyr at kvikkleire må
utredes og med dagens kunnskap må området sikres mot
kvikkleireskred. Konsekvensene vurderes som middels negative,
men håndterbare.
Tiltakshaver argumenterer sterkt for at tiltaket har betydelige
samfunnsinteresser for Malvik kommune, knyttet til næringsliv,
arbeidsplasser og kommunale inntekter. Tiltakshaver legger til
grunn at tiltaket vil gi store ringvirkninger utover bare hestesport
og travløp. Tiltaket kan gi samhandling med flerbruk av
parkeringsområder og et samfunnsnyttig bruk av steinmasser fra
bygging av ny Væretunell. Kort veg fra uttak til deponering av disse
steinmassene er også positivt sett fra transport og miljøhensyn.
Tiltaket er i strid med fokus på jordvern og landbruk i
kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Tiltaket vil ikke bare
bygge ned store arealer med dyrka mark og dyrkbar jord, men
også endre jordbruks- og kulturlandskapet ved Leistad.
Hele planforslaget og i praksis alle foreslåtte arealer har svært stor
negativ konsekvens for jordbruk/jordvern. Planforslaget er også
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vurdert til å ha stor negativ konsekvens for landskapet og
kulturlandskapet. Det er også utfordringer og negative
konsekvenser knyttet til samfunnssikkerhet og flom, kulturminner,
vannmiljø og naturmangfold. Alt dette må utredes grundig i en
detaljreguleringsplan, om det blir aktuelt.
Trenerstall C vurderes som minst aktuell av trenerstallene grunnet
utfordringer med flom, jord- og flomskred, kulturminner og lengre
avstand fra både selve travbanen og E6 med busstopp.
Arealbruken er sannsynligvis ikke i konflikt med ny E6 (Nye Veier
pers.medd. 20.12.2017). Forslaget fra travlaget viser imidlertid
ikke om det er tatt hensyn til byggegrense på 50 meter fra ny E6.
Travlaget viser i sin begrunnelse til mange fordeler med Leistad
som ny travbane knyttet til verdiskapning i næringslivet i Malvik
kommune, sentral beliggenhet, veg og offentlig kollektivtransport
og potensial for synergier med deponering av steinmasser fra
bygging av ny Væretunell.
Samlet sett er det likevel vurdert, isolert sett for planområdet, at
tiltaket medfører en stor negativ konsekvens.

Rådmannens innstilling
Konsulentens vurdering baserer seg på innspill/informasjon fra
Malvik Travlag datert blant annet 16. mars og 11. august 2017,
samt vedlegg knyttet til disse. Rådmannens vurdering og innstilling
baserer seg både på disse, samt oversendelse fra ÅF Advansia på
vegne av Leangentravets Eiendom AS (LTE) datert 18. januar 2018,
hvor oppdatert prosjekt blir nærmere beskrevet i detalj.
Følgende mål i kommuneplanens samfunnsdel vurderes som mest
relevante for dette tiltaket:
Mål 1, «Malvik kommune er en pådriver i helhetlig og
framtidsrettet samfunnsplanlegging.»
Mål 7, «vi er kjent for et sterkt jordvern, god miljøkvalitet og
naturmangfold». I tillegg står det i delmål 7.7 at «vi skal bidra til en
aktiv forvaltning av jord- og skogbruksressursene i kommunen».
Innspillet om travbane på Leistad utfordrer mål 7 i samfunnsdelen,
og utfordrer også 50-årsperspektivet som gjelder dette området i
dagens arealdel (hensynssone landbruk).
Ved å tillate etablering av travbane på Leistad kan det
argumenteres med at området åpnes for videre utbygging.
Området er i gjeldende plan en del av Malvik kommunes
«hensynssone landbruk», som er områder som i et 50årsperspektiv forbeholdes jordbruksproduksjon. Ved «å ta hull» på
området kan det argumenteres med at ytterligere omland vil bli
satt under press.
På den annen side kan det også innvendes at etableringen av
travbane på et sammenhengende stort område på sørsiden av E6,
vil kunne ha en mer «stabiliserende» effekt på resten av
hensynssonen. De mest attraktive utbyggingsområdene ligger
inntil E6, og det er ikke sikkert at det vil være etterspørsel etter
arealer som ligger «bak» en travbane som i praksis vil legge beslag
på det mest aktuelle området.
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Videre vil det være synergieffekter ved samtidig utbygging av ny
Væretunnel og travbane knyttet til kort transport av steinmasser.
Dette er positivt både i forhold til klimaregnskapet, knyttet til
trafikksikkerhet og slitasje på vei ved transport til alternative
områder.
I innspillet er det skissert flere alternativer til plassering av
trenerstaller. Rådmannen tar ikke stilling til verken behov eller
plassering av disse på nåværende tidspunkt, bortsett fra
stallalternativ C som vurderes som uaktuelt. Rådmannen mener
avstanden mellom trenerstall C og selve travanlegget er for lang.
Løsning(er) for trenerstaller i umiddelbar nærhet av travbanen
forutsettes vist i detaljregulering.
Planområdet berører kvikkleireområdet Leistad, og
kvikkleirefaresone Bjørnstad, det må stilles krav om at
grunnforholdene utredes nærmere. Videre må tiltak for
stabilisering/plastring av Vikhammerelva utredes.
Bruk av eksisterende park & ride-område til parkeringsanlegg for
travbane kan ikke påregnes, og en detaljreguleringsplan for
travbane må vise tilfredsstillende løsninger knyttet til parkering,
kommunal veitrasé, avstand til E6 (50-metersgrensen), flomsikring,
fordrøyning, hensynet til ørreten m.v. Det forutsettes også at
NIBIOs anbefalinger i notat av 16. januar legges til grunn for
jordflytting i området, Det vil si jordflytting og etablering av ny
dyrka mark i forholdet 1:1, forutsatt at arealene er likeverdige
produksjonsmessig.
Basert på en helhetlig vurdering velger rådmannen å anbefale
kommunestyret å ta inn innspillet i kommuneplanens arealdel.
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Annet, inkludert næringsområder

N 1 Næringsareal – Stav
Gårds- og bruksnummer
Dagens arealformål

40/2, 42/1, 43/1
LNF. Helt i sørøst er forslaget delvis overlapp med
næringsområde i dagens arealplan / eksisterende
reguleringsplan.
Næringsformål. Formålet med tiltaket er å etablere
et nytt næringsområde langs E6 som en utvidelse
av dagens næringsareal på Sveberg og Stav.
Forslaget forutsetter (fra forslagsstiller) etablering
av en ny veg langs E6 fra Vuluvegen i vest.
Stiftelsen Karen og Adolf Øien, Sverre Vullum,
Ronæss Utvikling AS. Sverre Vullum har også
kommet med et tilleggsforslag med noe mer areal
mellom egen eiendom og eiendommen til
stiftelsen. Dette er lagt inn i avgrensingen
nedenfor.
Cirka 320 dekar

Foreslått arealformål

Forslagsstiller

Areal

Forslag til nytt næringsareal er vist med svart linje og
avgrensning av areal for ny E6 med blå. Om det blir vedtatt
en revidert reguleringsplan som legger opp til fartsgrense på
110 km/t på ny E6 vil ytterligere areal sørover bil nytt
vegareal og ikke tilgjengelig for næringsareal. I figuren vises
også forslag til boligformål på Midtsand gård og Intra-tomta.

Figur som viser planområdet med dyrka mark i gult og
dyrkbar jord som skravur.

Tema
Naturmangfold

K

Vannmiljø og forurensing (utslipp til vann og grunn).

Kulturminner

10200542-PLAN-RAP-001

Kunnskapsgrunnlag, vurdering
Ingen kjente registreringer av viktige arter
eller naturtyper.
Sandvikbekken-Vulubekken renner gjennom
området, men er lagt i rør over store
strekninger. Tilstanden er vurdert som
moderat. Verdien er iht. metodikken middels.
Omfanget av tiltaket vil være middels til stort
negativt, om hele området blir næringsareal
med bekken i rør.
Det er ingen kjente kulturminner i
planområdet og heller ikke i nærheten.
Potensialet for funn av viktige kulturminner
vurderes ikke som stort. Verdien av
kulturminner vurderes derfor som liten, men
omfanget på eventuelle kulturminner er stort
negativt. Konsekvensene blir likevel små
negative.
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Landskap/estetikk (kulturlandskap)

Landskapet i og ved planområdet er en del av
et tradisjonelt jordbrukslandskap, som
medfører middels verdi. Områdene ved Stav
er allerede påvirket av inngrep og det er
regulert for flere nye inngrep i form av nye
næringsområder og en utvidelse av E6.
Omfanget vurderes derfor som lite til middels
negativt. Samlet sett vurderes konsekvensene
som middels til små negative.
I praksis så er nesten hele området enten
dyrka mark eller dyrkbar jord. Tiltaket vil
berøre 187 dekar dyrka mark og 182 dekar
dyrkbar jord. Arealet ligger inntil eksisterende
dyrka mark. Verdien av arealet i forhold til
jordbruk vurderes som stor, og omfanget av
tiltaket er stort negativt.
Det går en sti fra Midtsand og innover marka.
Denne stien bør avsettes som grønnstruktur
og sikres i et evt. reguleringsplanforslag.
Per i dag går det også en sti lange E6 som er
noe i bruk til sykling og gange. Denne er
allerede regulert bort i ny reguleringsplan.
Utover dette er ikke området mye brukt til
friluftsliv. Verdien vurderes som liten og
følgelig vurderes også konsekvensene som
nøytrale til små negative.
Området berører i liten grad bebodde
områder og eksisterende grønnstruktur.

Jordbruk/Skogbruk

Friluftsliv

Folkehelse (nærmiljø, grønnstruktur, barn og unges
oppvekstsvilkår, g-s veger, kriminalitetsforebygging,
luftkvalitet og støy).
Transport/infrastruktur/klima (avstander,
kollektivtransport, energibehov og –løsninger, utslipp
av klimagasser).

Tiltaket ligger ved E6 og har slik sett en
gunstig beliggenhet for et næringsområde.
Området henger også sammen med
tilsvarende regulerte områder østover mot
Sveberg. Området er avhengig av en god og
trafikksikker atkomstveg. Atkomsten er per
nå uklar. Endelig regulering av ny E6 vil
avgjøre mye.
Vannforsyning er en utfordring i området, og
dette må utredes før en eventuelle
regulering. Det bør trolig stilles
rekkefølgekrav knyttet til vann- og
avløpsforsyning.
Området ligger under marin grense. Det er
flere kjente kvikkleiresoner i nærområdet.
Ved utbygging av ny E6 er det grunn for å
forvente at stabilitet og rassikkerhet blir
grundig utredet.
Vulubekken er vurdert som et
aktsomhetsområde for flom, jamfør NVE.
Området bør vurderes med tanke på
kvikkleire før en eventuell utbygging.
Reguleringsplan for ny E6 går inn på det
arealet som er foreslått som næringsareal og
reduserer arealet på forslaget. Videre jobber
Nye Veier med revisjon av reguleringsplanen
for ny E 6. Fra Nye veier sin side planlegges
det for fartsgrense 110. Dette medfører at

Kommunal infrastruktur (veg, VA skole og barnehage).

Samfunnssikkerhet og beredskap (naturfare, ulykker
og beredskap).

Samfunnsliv (strategier fra samfunnsdelen, IKAP2).
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mer areal kan bli regulert til veg og vegareal
inn på det arealet som foreslås som
næringsområde. Det vurderes at avklaring om
ny E6 bør komme før man kan sette av areal
til næringsformål som foreslått. Videre har
ikke ny reguleringsplan for E6 planlagt
avkjørsel på Reitan-krysset, slik at forhold
rundt atkomst må vurderes på nytt. Forslaget
fra grunneierne har ikke tatt inn over seg nye
planer og arealbehov for ny E6 i området, og
kommer i konflikt med viktige
samfunnsinteresser.
Forslaget/forslagene avvises på bakgrunn av
at arealbehov for ny E6 ikke er avklart.
Dagens arealbruk videreføres som LNF med
Gjennomføringssone med krav til felles
planlegging. Dagens kommuneplan stiller krav
til konsekvensutredning før området skal
vurderes og dette er ikke gjennomført av
tiltakshavere.
Ut i fra varsel om oppstart til ny
reguleringsplan for E6 er det ca. 210 daa areal
igjen etter at ny E6 er utbygd.
Næringsarealer i dette området vil bli en
naturlig forlengelse av næringsarealene på
Stav handels- og næringspark. En etablering
her kan utnytte eksisterende infrastruktur. I
reguleringsplanen må det foretas en
konsekvensutredning, og det må vurderes
hvilken virkning dette området vil få på
Svebergkrysset dersom Reitankrysset blir et
fullverdig kryss. I tillegg må det utformes en
rekkefølgebestemmelse som sier at ny
reguleringsplan for E6 skal være vedtatt før
dette området kan reguleres. Det stilles krav
om etablering av ny lokalveg til Reitankrysset
og rekkefølgebestemmelse om at
Reitankrysset må etableres som et fullverdig
kryss før det kan gis tillatelse til tiltak for
området. Alternativt til dette er at en annen
trafikal løsning dokumenteres som egnet.
Det må stilles krav om at dyrkamarka skal
erstattes 1:1. Erstatningsareal må ikke legges
på dyrka eller dyrkbart areal hvis det skal
framstå som en reell erstatning.
Erstatningsarealer bør videre ligge i lik eller
bedre klimasone. Hvis det legges i en
klimasone med antatt lavere produksjon bør
forholdstallet vurderes økt.
Reguleringsplanen må ta hensyn til
friluftslivet, bekkene og sikre en «nødutgang»
for vilt.

Samlet vurdering og anbefaling

Rådmannens innstilling

Innspillet anbefales tatt inn.
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A1 Fritidsbebyggelse - Kolonihager Herjuan
Gårds- og bruksnummer
Forslagsstiller
Foreslått arealformål:
Arealstørrelse:
Dagens arealformål:

27/3, Ketil Herjuaune
Ketil Herjuaune
Fritidsbebyggelse – Kolonihage. Ønsker å drive kolonihage, med parsellhager med
hytter, som tilleggsnæring til gårdsbruket. Mener dette vil gi en bedre utnyttelse av
arealene. Området er massedeponi som er tilbakeført som landbruksareal.
Cirka 13 daa
LNF og hensynssone friluftsliv i KPA.

Kart som viser markslag, beliggenhet avgrenset med svart linje og gjeldende kommuneplan.

Tema
Naturmangfold
Vannmiljø og forurensing
(utslipp til vann og grunn)
Kulturminner
Landskap, estetikk
(kulturlandskap)
Jordbruk/Skogbruk

Friluftsliv
Folkehelse (nærmiljø,
grønnstruktur, barn og
unges oppvekstvilkår, g-s
veger, kriminalitetsforbygging, luftkvalitet og
støy)
Transport, klima
(avstander,
kollektivtransport,
energibehov og –
løsninger, utslipp av
klimagasser)
Infrastruktur (Veg, VA,
skole og barnehage)

10200542-PLAN-RAP-001

K

Kunnskapsgrunnlag, vurdering
Ingen kjente verdier. Ikke MiS-figurer.
Området grenser til bekk mot øst. Det er deponert masser inntil denne og tiltaket
vil ikke berøre denne ytterligere fysisk. Det forutsettes at området bygges ut med
forskriftsmessige løsninger for vann- og avløp.
Ingen kjente automatisk freda kulturminner.
Området ligger på en oppfylt terrasse. Bebyggelse vil være små enheter og vil ikke
være dominerende i landskapet. På motsatt side av vegen er det hytter rundt et
areal med dyrka mark.
Området er massedeponi som iht. vilkår for tillatelse om deponering, er
tilbakeført som landbruksareal. I henhold til grunnkart er området fulldyrka mark.
Tiltaket medfører en omdisponering av cirka 13 daa dyrka jord. Teigen er
imidlertid relativt liten og vurderes ikke å være lettdrevet. Deler vil med anlegging
av kolonihager fortsatt bli brukt til dyrking.
Området ligger delvis innenfor hensynssone for friluftsliv. Tiltaket vurderes ikke å
påvirke mulighetene for friluftsliv negativt.
En kolonihage vil ofte være positiv aktivitet og møteplass for brukerne og kan slik
sett være positiv for folkehelse. Det vil også være god tilgang til friluftsområder.
God luftkvalitet. Ikke støyutsatt.

Ligger cirka 8 km fra Vikhammer og kan være sentrumsnære hytter i Malvik.

Ligger ved fv. 873 Herjuanvegen og området vil ha avkjørsel fra denne. ÅDT er
250. Utbygging i området krever ny infrastruktur, enten som enkelt- eller
fellesanlegg.
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NVE atlas viser at området ligger omkring marin grense og flomsone ved den
tilgrensende bekken. Disse vurderes ikke å være relevante etter at området er fylt
opp ved deponering. Før området skal bebygges må området vurderes om det
skal sikres mot erosjon fra bekken som renner i østkanten av planområdet.
Satsing på fritidshytter er ikke en prioritert sak i Malvik kommune. Tiltaket er
negativt for landbruk, men utover det ingen spesielle forhold knyttet til
samfunnsliv.
Få eller ingen konkrete konflikter bortsett fra at området er forutsatt tilbakeført
til dyrka jord. Tiltaket kan være en god tilleggsnæring til landbruksdriften. Tiltaket
har middels negative konsekvenser for landbruk og samlet sett vurderes også
konsekvensene som middels negative.
Dette vurderes som et dårlig arrondert område, som er relativt lite i
jordbrukssammenheng og trolig aldri vil bli oppdyrket. Det ligger i dag noen hytter
på den andre siden av vegen. Det stilles krav til regulering av området. I
reguleringsplan - arbeidet må det tas hensyn til bekken og hyttene må plasseres
på en hensiktsmessig måte i forhold til dyrkamark.
Innspillet anbefales tatt inn.
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A 3 Idrettsanlegg – Midtsand
Gårds- og bruksnummer
Dagens arealformål
Foreslått arealformål
Forslagsstiller

Areal

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone.
Idrett/vannsport
Malvik IL. Formålet er å etablere et helårs trenings/konkurranseanlegg for padling i Trondheimsregionen. Etablering i
området vil være mulig ved bygging av en molo på inntil 1500
meter ved bruk av steinmasser fra ny E6 utbygging. Som et
alternativ til en lang molo kan også en kortere molo oppfylle mange
av de aktuelle funksjonene. Malvik IL ser for seg flerbruk med
fisking, bading, gjestebrygge og andre sjøsporter.
Anlegget er også en del av «Temaplan for idrett og friluftsanlegg i
Trondheimsfjorden».
Malvik IL er åpen for å etablere en mye kortere molo som vil sikre
et tilnærmet helårs padleanlegg og som også vil være relevant til
flerbruk.
1000 – 1500 meter langt og 10 meter bredt, men usikkert og heller
ikke angitt av tiltakshaver.

Kart som viser tiltaket og berørte naturtyper.

Kart med arealformål fra kommuneplanens arealdel. Nærområdet er
dominert av friluftsområder og grønnstruktur.

Tema
Naturmangfold

K
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Kunnskapsgrunnlag, vurdering
Store deler av området består av naturtyper klassifisert som
«Bløtbunnsområder i strandsonen». Naturtypen er kartlagt av
NIVA i 2010 og er vurdert som lokalt viktig.
Tiltaket berører også en naturtype «Ålegrassamfunn» som er
vurdert som svært viktig. Denne er kartlagt av NIVA i 2009.
Området er kjent som et svært viktig fugleområde og det er
gjort svært mange registreringer av både vanlige fugler og arter
på rødlista. Blant annet har sjøområdet mellom Midtsanden –
Hommelvik et meget stort antall næringssøkende haveller og
sjøorrer (VU) på vinteren. Havelle er nær truet (NT) på den
norske rødlista og sårbar (VU) på den globale rødlista (Rangbru
2017). Sjøorre er sårbar (VU) på begge listene. Samlet sett i KUsammenheng vurderes verdien av planområdet for
naturmangfold som stor etter kriteriene i V712. Konsekvensene
for fuglelivet bør utredes nærmere ved en eventuell realisering
av tiltaket.
Tiltaket vil bygge ned noe areal med en steinfylling, og kan
potensielt også endre strømningsforhold og den biologiske
produksjonen. Omfanget vurderes som middels til stort
negativt.
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Kulturminner
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Friluftsliv
Folkehelse (nærmiljø, grønnstruktur, barn og
unges oppvekstsvilkår, g-s veger,
kriminalitetsforebygging, luftkvalitet og
støy).
Transport/infrastruktur/klima (avstander,
kollektivtransport, energibehov og –
løsninger, utslipp av klimagasser).

Kommunal infrastruktur (veg, VA skole og
barnehage).
Samfunnssikkerhet og beredskap (naturfare,
ulykker og beredskap).

Samfunnsliv (strategier fra samfunnsdelen,
IKAP2).
Samlet vurdering og anbefaling
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Det er ikke definert en egen vannforekomst kyst i det aktuelle
området. Vest for området er vannforekomsten Lade –
Midtsanden. Økologisk tilstand vurdert som moderat.
Vannforekomsten er negativt påvirket av ulike
forurensningskilder. Det foreslåtte tiltaket vil ikke øke
påvirkning fra forurensing, og konsekvenser vurderes derfor
som små negative.
Anleggsperioden kan være kritisk for vannmiljøet, og de bør
stilles særskilte krav til anleggsperioden.
Ingen kjente kulturminner.
Landskapet knyttet til Midtsandtangen er et normalt
fjordlandskap og har middels verdi. Tiltaket vil først og fremst
få en nærvirkning på landskapet, men vil i nærområdet endre
inntrykket av landskapet noe. Omgivelsene ved Midtsand er
preget av bebyggelse, vegsystemer og jernbane. Omfanget
vurderes derfor som lite til middels negativt. Samlet gir dette
en liten til middels negativ konsekvens.
Ingen betydning.
Tiltaket planlegger å legge til rette for et sjøbasert friluftsliv og
er i så måte positivt for friluftsliv.
Tiltaket vil øke friluftslivskvalitetene i nærmiljøet og legge til
rette for mer varierte aktiviteter knyttet til Midtsandtangen
friluftsområde.
Det er få mennesker som bor ved Midtsandtangen slik at
besøkende vil for det meste være bilbasert. Det er gode
bussforbindelser til Midtsandtangen slik at besøkende som ikke
trenger å ta med tungt utstyr kan i stor grad benytte buss,
dette gjelder i hele nedslagsområdet i aksen Trondheim –
Stjørdal.
Ikke relevant.
Det er kjent flere kvikkleiresoner langs strandsonen i Malvik
kommune. Det må gjennomføres geotekniske utredninger før
tiltaket kan iverksettes. Dette kan være både krevende og
omfattende grunnboringer og geotekniske vurderinger.
Moloen vil også være utsatt for stormflo.
Tiltaket vil legge til rette for et aktivt friluftsliv og vil gjøre
Malvik mer attraktiv for aktive friluftsmennesker. Særlig vil
interessen for ulike typer for sjøsport bli stimulert av tiltaket.
Dette er i tråd med målene i kommuneplanens samfunnsdel.
Tiltaket er et relativt stort naturinngrep som vil ha negative
konsekvenser for naturmangfold og landskap. Tiltaket legger til
rette for friluftsliv og sjøsport. Tiltaket vil kreve geotekniske
utredninger. Anleggsperioden kan være kritisk for vannmiljøet.
Det kan være mest relevant å legge til rette for en mindre molo
i første omgang som både kan sikre at Midtsandtangen blir et
anlegg som kan benyttes til padling store deler av året og som
også kan sikre en flerbruksaktivitet.
Midtsandtangen er et viktig friluftslivsområde for
Trondheimsregionen og en molo vil legge forholdene bedre til
rette for blant annet sjøsport. De positive sidene av tiltaket må
imidlertid veies opp mot negative konsekvenser, først og
fremst mot naturmangfold, og i særdeleshet fuglelivet.
Tiltaket kan avsettes i arealplanen, men det må som minimum
stilles krav til utredninger både for naturmangfold og
rassikkerhet.
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Mål 1.6 i samfunnsdelen sier at «vi skal legge vekt på universell
utforming og helsefremmende tiltak». I mål 3.1 står det at «vi
skal iverksette tiltak som bidrar til inkludering og utjevne
sosiale helseforskjeller. Det skal tilrettelegges med tanke på en
aktiv livsstil og faktorer som fremmer god psykisk helse». I
tillegg står det bla. i mål 3.3 at vi skal sikre tilgangen til sjø og
strandsone.
Etablering av en mindre molo/brygge kan bidra til at flere får
tilgang til aktiviteter i og ved sjøen. Dette er positivt og i tråd
med målene i samfunnsdelen.
Etablering av en stor molo til konkurranseformål er
utfordrende med tanke på naturmangfoldet. Det anbefales
derfor at det kan tillates en mindre molo/brygge, fremfor en
konkurransebane for padling. Det må stilles krav om at den skal
utformes slik at det er mulig for funksjonshemmede å komme
seg i kajakk ol. og mulighet for fiskebrygge tilrettelagt for
rullestol.
Det må tas hensyn til sårbare og truede arter, vann- og
avløpsledninger, og stilles krav til utredning av både
naturmangfold og grunnforhold/rassikkerhet.
Innspillet anbefales ikke tatt inn, men bestemmelsene i
arealdelen foreslås endret slik at det tillates etablert en mindre
molo/brygge på visse vilkår innenfor området avsatt til
grønnstruktur.
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A4 og A6 Skileikeanlegg og parkering ved Vollan
Gårds- og bruksnummer
Forslagsstiller
Foreslått arealformål og størrelse:
Dagens arealformål:

24/1 (Karl Erik Lium) og 24/2 (Joar Tapper Brobakk)
Malvik IL
Skileik: 18 daa,
Parkeringsplasser: 5,5 +5,5 daa
LNF og hensynssone friluftsliv

Kart som viser tiltaket i parkeringsplass i brunt,
skileikområde i grønt, skiløype i rødt og
steinbrudd/massedeponi i svart.

Kart som viser tiltaket i brunt, skiløype i rødt, massedeponi i svart.

Tema
Naturmangfold
Vannmiljø og forurensing (utslipp til vann og
grunn)

K

Kulturminner
Landskap, estetikk (kulturlandskap)
Jordbruk/Skogbruk

Friluftsliv
Folkehelse (nærmiljø, grønnstruktur, barn og
unges oppvekstvilkår, g-s veger, kriminalitetsforbygging, luftkvalitet og støy)

10200542-PLAN-RAP-001

Kunnskapsgrunnlag, vurdering
Ingen kjente verdier. Ikke MiS-figurer.
Parkeringsplassen er foreslått delvis over bekken. Plassering
bør justeres slik at parkeringsplassen ikke blir lagt over
bekken.
Stokkedalsbekken inngår i vannforekomst «Sidebekker til
Vikhammerelva» og er vurdert til dårlig tilstand. Det er
likevel ingen spesifikke kunnskaper knyttet til
Stokkedalsbekken. Samlet sett vurderes det en middels
negativ konsekvens da parkeringsplassen planlegges over
bekken over en strekning på 65 meter.
Ingen kjente automatisk freda kulturminner.
Område som foreslås til skileik ligger på dyrka mark og
områder som foreslås til parkering ligger i skogsområde.
Tiltakene vurderes ikke å ville endre landskapets karakter.
Område som foreslås til skileik berører cirka 11 daa dyrka
mark. Det er ikke beskrevet hvordan skileikområdet ev. skal
opparbeides. Det forutsettes imidlertid at området skal
tilrettelegges gjennom preparering av skileikområder og
dyrkajorda skal bevares og drives. Øvrige deler av
skileikområdet, 7 daa, er skog med høy bonitet. Nordre
areal som foreslås til parkering berører 5,5 daa skog med
middels bonitet. Søndre areal som foreslås til parkering
besår av impediment mark og cirka 3 daa skog med høy
bonitet.
Ligger innenfor område med hensynssone friluftsliv i KPA.
Tilrettelegging for skileik vurderes å være i samsvar med
friluftslivsinteressene.
Tiltaket vil være positivt for barn og unge og folkehelse ved
at det tilrettelegger for fysisk aktivitet.
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Området er ikke lokalisert i gangavstand til de store
boligområdene i Malvik og vil føre til transport med private
biler.
Markabygdvegen er mulig atkomst til områdene. Vegen
vurderes å være godt nok dimensjonert for tiltakene.
Skileiken er plassert over marin grense, men
parkeringsplassen er lokalisert under marin grense. NVE
atlas viser ingen aktsomhet for kvikkleire.
Positivt ved at det tilrettelegger for fysisk aktivitet og
møteplass.
Positivt ved at det tilrettelegger for fysisk aktivitet og
møteplass. Området ligger ikke i gangavstand til store
boligområder og private biler vil være naturlig
transportmiddel. Snøforhold tilsier imidlertid at det
sannsynligvis ikke vil være alternative lokaliseringer
nærmere de store boligområdene. Det forutsettes at dyrka
jord ikke skal omdisponeres. Det anbefales at innspillet
imøtekommes, men tiltaket har en noe uheldig plassering
og den konkrete plasseringen bør vurderes på nytt.
Mål 3.4 i samfunnsdelen sier at vi skal tilrettelegge for
friluftsliv og mål 3.5 sier blant annet at vi skal etablere flere
parkeringsplasser i tilknytning til utfartsområder.
Det er positivt at det etableres parkering i tilknytning til
utfartsområder, og etablering av skileikområde nærmere
bebyggelsen som et alternativ til Jervskogen.
Avgrensningen til parkeringsplassen bør justeres slik at den
unngår bekken, og det må vurderes om skiløypetraséen må
tilpasses.
Innspillet anbefales tatt inn med justeringer av
parkeringsplassen.
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A 5 Parkering – Jervskogen sør
Gårds- og bruksnummer
Dagens arealformål
Foreslått arealformål
Forslagsstiller
Areal

83/1
LNF
Parkeringsplass
Malvik kommune. Det er behov for å bygge en parkeringsplass til
utfart/friluftsliv. Dagens avsatte areal ligger lite heldig plassert, og
kommunen ønsker å etablere en ny parkeringsplass.
3,3 dekar

Oversiktskart som viser kommuneplanens arealdel.
Tiltaket i svart firkant i øst av utsnittet. Eksisterende
avsatte parkeringsareal rett sør for forslaget sør for
Jervskogvegen.

Detaljkart av hvordan tiltaket er tenkt prosjektert og bygd. Tegning fra
FDV Kommunalteknikk Malvik kommune.

Tema
Naturmangfold
Vannmiljø og forurensing (utslipp til vann og
grunn).

K

Kulturminner
Landskap/estetikk (kulturlandskap)
Jordbruk/Skogbruk
Friluftsliv
Folkehelse (nærmiljø, grønnstruktur, barn og
unges oppvekstsvilkår, g-s veger,
kriminalitetsforebygging, luftkvalitet og støy).
Transport/infrastruktur/klima (avstander,
kollektivtransport, energibehov og –løsninger,
utslipp av klimagasser).
Kommunal infrastruktur (veg, VA skole og
barnehage).
Samfunnssikkerhet og beredskap (naturfare,
ulykker og beredskap).
Samfunnsliv (strategier fra samfunnsdelen,
IKAP2).
Samlet vurdering og anbefaling

10200542-PLAN-RAP-001

Kunnskapsgrunnlag, vurdering
Ingen kjente kvaliteter.
Vannforekomst Skaugbekken. Lite data og kunnskap om
tilstand, men tilstand vurdert til moderat grunnet manglende
data (lav pålitelighetsgrad). Tiltaket vil i liten grad påvirke
vannforekomsten. En liten sidebekk må flyttes og anlegges i
kanten av selve parkeringsplassen.
Ingen kjente kulturminner
Normalt skogslandskap.
Middels bonitet granskog.
Utfartsområde og parkeringsplassen lages for parkering for
friluftsliv.
Intet spesielt.
Utfartsparkering som et alternativ i kommunen.
Ikke relevant.
Ingen kjente naturfarer. Tiltaket ligger over marin grense.
Nytt forslag til parkeringsplass er mer trafikksikker fordi
parkering ikke foregår langs hovedveg. Det er heller ikke
behov for gående å krysse hovedveg.
Bidrar til å oppfylle mål kommuneplanens samfunnsdel om å
legge til rette for friluftsliv.
Dette handler om å flytte eksisterende parkering til et mer
egnet sted. Det foreslås en større parkeringsplass plassert på
motsatt side av dagens, som vil gi bedre trafikksikkerhet. Den
gamle parkeringsplassen beholdes.
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Mål 3.4 i samfunnsdelen sier at vi skal tilrettelegge for
friluftsliv og mål 3.5 sier blant annet at vi skal etablere flere
parkeringsplasser i tilknytning til utfartsområder.
Innspillet er positivt for å tilgjengelig gjøre friluftsområdene.
Parkeringsplassen kan brukes både til friluftsliv og besøkende
til den gamle setervollen, Vikhammervollen.
Det må opparbeides en sti til skiløypene slik at man unngår at
folk går i vegen. Stien er i tråd med LNF-formålet og legges
ikke inn.
Det må tas nødvendig hensyn til bekken som går igjennom
området. Parkeringsplass på motsatt side av Jervskogvegen
tas ut av arealplanen.
Innspillet anbefales tatt inn.
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Arealoversikt

Nr
A1
A3
A4
A5
A6
A7
A7
A7
A7
A7
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B19
B21
F1
F2
M1
M2
M5
M6
M7
M8
M9
M10
N1

Navn
Herjuan kolonihage
Idrettsanlegg sjøsport Midtsand
Skileikanlegg Vollan
Parkering Jervskogen sør
Parkering Vollan
Travbane
Parkering travbane
Trenerstall B
Trenerstall A
Trenerstall C
Aunet
Intra-tomta, Midtsand
Karlslyst
Sakslund terrasse
Malvikbakk økolandsby
Rota (mangler avgrensing)
Kvegjardplassen
Markabygdvegen
Løva
Mila
Verket
Karlstad
Høybydalen
Midtsand gård
Sveian
Verkland
Kvegjardplassen2
Smiskaret
Bjørkli
Jøssåstjønna
Heinfjorden
Deponi Verkland
Steinbrudd og Deponi Vollan
Deponi Buås1
Deponi Buås2
Deponi Sjøvold
Deponi Herjuan
Steinbrudd og Deponi Aunvåttan
Steinbrudd Furuhaugberget
Næringsareal Stav

Ar _tot
13

Ar_dyrka mark
13

15
3,3
3,6
149
17
69
68
67
1,6
44
46
19
67

8,7

3,7
24
118
76
20
49
396
82
6,7
8,7
4,5
8,7
13
87
164
157
340
29
35
35
137
195
158
323
3 050

0,4
81
5,8
29
5,5

Ar_dyrkbar jord

44
29
59

Ar_skog

6,5
3
2,9
46
1,2
11
60
67

0,1
3,8

42

11

1,1

20
2,4
19
1,6

28
5,4
45
0,6

8,6

0,7

11
2,5
6,1
0,5
26
68

187
511

135
16
33
55

182
671

6,9
38
13
35
3,7
22
118
76
20
23
393
58
4,9
8
4,4
2,3
1,1
87
123
145
319
23
16
3,1
58
195
158
136
2 288

Årsaken til at summen på totalt areal går ikke opp er at dyrkbar jord og skog er nesten det samme. Det
innebærer at summen av dyrka mark, dyrkbar jord og skog blir et større tall enn totalarealet i tabellen.
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Samlet vurdering for aktuelle utredningstema

I avsnittet om samlet vurdering er rådmannens forslag per 20. april lagt til grunn som planforslag.

Virkninger for naturmangfold
De foreslåtte tiltakene i ny arealplan foreslår i liten grad nedbygging av viktige naturtyper og
viltområder. Enkelte av tiltakene vil kunne påvirke levesteder for truede arter. Dette gjelder først og
fremst forslaget til ny travbane som foreslår nedbygging av et kjent leveområde til granbendellav (VU)
og en naturtype i skog.
De fleste tiltakene har små negative eller ubetydelige konsekvenser for naturmangfoldet. De samlede
konsekvensene vurderes som ubetydelige, gitt at forslaget beholdes slik som rådmannen har foreslått.
I konsekvensutredningen ligger det flere forslag til ny arealbruk som vil gi negative konsekvenser for
naturmangfoldet, og den samlede vurderingen av arealplanen kan endres avhengig av hva som blir det
endelige resultatet av de politiske prosesser.
Virkninger for vannmiljø
Flere av tiltakene berører mindre vassdrag og bekker. Tiltak knyttet til Storelva / Vikhammerdalen har
potensial for størst negative konsekvenser både fra utbygging av ny E6 og ny travbane. Om det legges
klare miljøkrav i planbestemmelsene kan utbyggingene bidra til gode forhold i Storelva og mindre
tilslamming fra naturlig erosjon.
I vedtatt reguleringsplan for ny E6 er det rekkefølgebestemmelser som stiller krav om at:
- Kulvert under E6 for Storelva skal være utbedret ved innløpet slik at fisk skal kunne vandre
gjennom kulverten
- Det skal utføres miljøtiltak opp- og nedstrøms for kulverten i en sone på 750 meter oppstrøms og
en sone på 500 meter nedstrøms kulverten
Det er også krav om at alle tiltak knyttet til Storelva skal avklares gjennom en tiltaksplan som skal
godkjennes av NVE og Fylkesmannen. Tilsvarende krav bør også gjelde i en reguleringsplan for en ny
travbane. Dette vil være avbøtende tiltak som vil redusere de negative konsekvensene for Storelva.
Utover tiltak i Storelva er det lite i bakgrunnsmaterialet som viser til at vesentlige verdier knyttet til
vannmiljø blir sterkt negativt påvirket av planforslagene. Det må imidlertid tas hensyn til flom for flere
av tiltakene, og det anbefales egne planbestemmelser for å sikre vannmiljø i utbyggingssaker. Flere av
tiltakene berører mindre bekker og vassdrag, og det vil være nødvendig med tilpasninger knyttet til
gjennomføring av slike tiltak. Det er sentralt med gode planbestemmelser til arealplanen som
håndterer tiltak ved vassdrag.
Deponiområder og steinbrudd kan generelt ha et potensial for forurensing til vassdrag, men god drift
og kontrollrutiner reduserer sannsynligheten for utslipp til vassdrag.
Generelt vurderes konsekvensene på vannmiljø som små negative, men det er helt sentralt med god
oppfølging av tiltak som berører Storelva.
Virkninger for kulturminner
Trenerstall areal C berører automatisk freda kulturminner direkte. Arealene for selve travbanen og de
andre trenerstallene ligger i et landskap med betydelig innslag av kulturminner, og det kan være grunn
til å forvente at det finnes automatisk fredete kulturminner innen planområdet for den foreslåtte
travbanen.
Utover travbanen berører ingen av de foreslåtte tiltakene kjente automatisk fredete kulturminner
direkte. Flere av tiltakene kan imidlertid ha et potensial for å inneholde kulturminner. Det er dermed
nødvendig med en individuell vurdering av behovet for ytterligere utredninger/befaringer av
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kulturminner knyttet til enkeltsaker. Dette løses ved hjelp av egne planbestemmelser knyttet til
kulturminner og undersøkelsesplikten.
Forslaget til arealplan vil ha små negative eller ubetydelige konsekvenser så lenge kulturminner
hensyntas i detaljplanlegging og de mest konfliktfylte områdene får adekvate tiltak.

Virkninger for landskap (kulturlandskap)
I Malvik kommune har en rapport fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag identifisert fire særlig verdifulle
kulturlandskap (Stusdal 2006). Det er foreslått til dels betydelige tiltak og endret arealbruk innenfor tre
av disse kulturlandskapene.
1. Karlslyst/Høybydalen
To boligområder med vegatkomst
2. Leistad
Travbane og til dels også deponi og noen få boliger
3. Hønstad-Herjuan
4 massedeponi for rene masser
Tiltak knyttet til Karslyst og Høybydalen er ikke foreslått videre i arealplanen. Det er dermed
kulturlandskapene ved Leistad og Hønstad-Herjuan som blir påvirket av foreslåtte tiltak i arealplanen.
Om alle tiltakene gjennomføres vil disse særlig verdifulle kulturlandskapene få varig redusert verdi.
Samlede konsekvenser av alle tiltakene vurderes som store negative. Det er derfor sentralt at
kommunen tar stilling til sin forvaltning av disse landskapene ved behandling av arealplanen.
Det endelige forslaget til arealplan foreslår ny travbane som et tiltak med stor negativ
landskapsinnvirkning. Dette innebærer at landskapet/kulturlandskapet ved Leistad vil få en stor
negativ konsekvens. Flere av de foreslåtte tiltakene i Hønstad-Herjuan er også tatt ut av rådmannen
sitt forslag til arealplan, slik at de samlede negative konsekvensene på kulturlandskapet i HønstadHerjun er små negative til ubetydelige.
Virkninger for friluftsliv
I dagens kommuneplan har Malvik kommune avsatt hensynsområder både til
grønnstruktur/nærturområder og friluftsområder. Innspillene til kommuneplanen inneholder flere, til
dels omfattende, forslag som foreslås plassert i flere av disse hensynsområdene. Særlig gjelder dette
forslag om steinbruddet Aunet/Bjørnstad og boligområdet Høybydalen. Men også forslaget om
steintak/massedeponi ved Vollan ligger i et hensynsområde for friluftsliv. Det er også flere andre tiltak
som ligger i områder som i dag er viktige for friluftsliv og som ligger i nærturområder. Verdien av
frilufts- og grønnstrukturområdene i Malvik kommune vurderes som store.
Tiltakene som travbane og steintak/deponi ved Leistad/Vollan er de tiltakene som kan gi størst negativ
påvirkning på friluftsliv. Samtidig kan begge tiltakene også bidra til tilrettelegging for friluftsliv om
tiltakene koordineres godt med avbøtende tiltak.
De øvrige tiltakene vil kun i liten grad påvirke friluftslivet negativt. Men det må finnes en god løsning
for videreføring av dagens skiløype forbi det foreslåtte deponiet Buås 1. Det er også sentralt at en
framtidig boligutvikling på Sakslund terrasse tar hensyn til friluftsliv og grønnstruktur. Det er viktig i
utforming av planbestemmelsene at det tas hensyn til friluftslivsinteresser, og tilgang til små og store
arealer for friluftsliv er viktig for folkehelse og bolyst i kommunen.
Omfanget av de foreslåtte tiltak i arealplanen vurderes samlet som små negative.
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Virkninger for folkehelse og nærmiljø
Noen av tiltakene foreslår nye inngrep i hensynssoner for grønnstruktur/nærmiljøterreng og friluftsliv.
Alle disse vil til en viss grad være negativt for folks muligheter for utfoldelse av fysisk aktivitet og
opplevelser i nærmiljøet. Flere av fortettingsforslagene i etablerte boligområder vil medføre
nedbygging av grønnstruktur som kan ha en viktig funksjon i dagens nærmiljø. Samlet er det likevel
små områder dette gjelder og for flere av eksemplene så er det god tilgang til grønnstruktur. De
samlede konsekvensene vurderes ikke som mer enn liten negativ konsekvens.

Virkninger for jordbruk
Det foreslås mange tiltak som direkte berører dyrka mark og dyrkbar jord. Til sammen 428 dekar
fulldyrka mark og 578 dekar dyrkbar jord blir berørt av tiltak i den foreslåtte arealplanen.
Det er først og fremst forslaget om nytt næringsareal på Stav og forslaget om ny travbane med
trenerstaller som i stor grad berører dyrka mark og dyrkbar jord. Utover dette vil også flere av
forslagene til blant annet massedeponi berøre dyrka mark og dyrkbar jord.
Samlet sett innebærer dette en svekkelse av landbruksnæringen og jordvernet innenfor planperioden.
På lengre sikt foreslås det avbøtende tiltak slik at landbruket kan komme styrket ut av de foreslåtte
tiltakene. Utfordringen med avbøtende tiltak er at de prinsipielt sett vanskelig kan vurderes før de er
realisert.
Alle deponi som foreslås skal tilbakeføres til dyrka mark. Dette vil etter alt å dømme medføre en netto
økning av areal dyrka mark, samtidig som deponering kan legge til rette for bedre arronderte
landbruksarealer. Kvaliteten på nye landbruksarealer er generelt sett dårligere enn på eksisterende så
netto produksjonseffekt er vanskelig å anslå.
Når det gjelder forslaget til steinbrudd/deponi ved Vollan, foreslås det her å etablere et deponi i et
skogområde som etter deponering skal bli dyrka mark. På lang sikt, trolig etter planperioden vil dette
gi cirka 100 dekar med ny dyrka mark. Dette vil gi en positiv konsekvens av arealplanen for jordbruk.
Forslaget til ny travbane med trenerstaller legger beslag på 88 dekar + areal til trenerstall med
fulldyrka mark og 44 dekar + areal til trenerstall med dyrkbar jord (litt avhengig av endelig utforming).
Det er mange usikkerhetsmomenter knyttet til arealbeslag for ny travbane og de innsendte
illustrasjonene og kartene vurderes alle som minimumsbeslag. Det er både skrevet og foreslått arealer
for nydyrking og/eller jordflytting men på nåværende tidspunkt virker det lite gjennomtenkt og lite
realiserbart. Det må stilles klare krav til utredning og vurdering av egnet areal til nydyrking og/eller
jordflytting.
Samlet sett vurderes det at tiltakene i planen har store negative konsekvenser på jordbruk, men
avbøtende tiltak og etablering av nye arealer med dyrka mark vil høyst sannsynlig redusere de
negative konsekvensene på lang sikt, og da med en tidshorisont utover planperioden for arealplanen.
Virkninger for forurensinger, støy mm.
I sum medfører planforslaget flere utbygginger, der risikoen for forurensing og støy er registrert.
Videre detaljplanlegging skal tydeliggjøre disse risikoene, der også avbøtende tiltak skal fastsettes. Det
må i planbestemmelsene i kommuneplanen stilles krav til utredninger. Ved detaljplanlegging må det
legges vekt på støy og utslipp til vassdrag og nærmiljø. Det vil være utfordringer til minimum følgende
aktiviteter:


Deponi

10200542-PLAN-RAP-001

15. februar 2018 / 00

175

Side 105 av 107

Kommuneplanens arealdel for Malvik kommune
Konsekvensutredning



Steinbrudd



Travbane



Bygging av ny E6



Jernbane

multiconsult.no
4 Samlet vurdering for aktuelle
utredningstema

Virkninger for transport, infrastruktur og klima
Areal- og transportpolitikken sammen med felles arealplan for Trondheimsregionen legger opp til at
boligbygging i størst mulig grad ikke skal være bilbasert. Dette innebærer at både jobbreiser og i stor
grad fritidsreiser kan gjennomføres uten bruk av bil. Dette er betydelig vektlagt i rådmannen sitt
forslag til arealplan. Dette innebærer at planens forslag til boligbygging har relativt små negative
konsekvenser knyttet til transport og økte klimagassutslipp.
Næringstiltakene som travbane, næringsareal og steinbrudd/massedeponi er mye mer bilbasert enn
forslagene knyttet til boligbygging. Næringstiltakene vil øke bil- og transportbehovet i kommunen og
potensielt medføre økte klimagassutslipp. I forslaget til ny travbane er det riktignok planlagt at
transport av publikum fram til anlegget kan gjennomføres med bruk av buss. Om dette lar seg realisere
er det i så fall positivt med tanke på transport og klimagassutslipp.
Virkninger for kommunal infrastruktur
Malvik har en generell utfordring knyttet til vann og avløp, hvor det flere steder i kommunen enten er
manglende kapasiteter eller ikke kapasiteter i det hele tatt. Noen av utbyggingsforslagene, for
eksempel ny travbane, vil også medføre store kostnader knyttet til vann og avløp.
Når det gjelder kommunal veg, er stort sett alle forslagene i tråd med dagens vegstruktur.
Malvik kommune har en plan for vann og avløp under utarbeidelse, og det kan være relevant å vurdere
en revisjon av denne når den nye kommuneplanen er vedtatt.

Virkninger for samfunnsliv
De største konsekvensene av arealplanen er utbyggingsforslagene som utfordrer arealer som i dagens
kommuneplan er avsatt til hensynssområder for grønnstruktur/nærturterreng og friluftsliv. Det
medfører at man må ta stilling til om disse hensynsområdene skal videreføres i dagens form eller om
man skal tillate utbygging i disse. Friluftsområder og grønnstruktur/nærturterreng er viktig for
bokvaliteten i Malvik.

Det foreslås også betydelig aktivitet i det som i dag er hensynssone for landbruk, og tiltakene vil samlet
sett, innen planperioden, redusere jordbruksproduksjonen i Malvik. På lengre sikt, utover
planperioden, vil avbøtende tiltak kunne bidra til at produksjonen kan holde seg på dagens nivå. Det er
generelt mange forslag som foreslås på dyrka mark og dyrkbar jord, og realisering av de foreslåtte
tiltakene i planen vil påvirke jordbruksproduksjonen i planperioden.

10200542-PLAN-RAP-001

15. februar 2018 / 00

176

Side 106 av 107

Kommuneplanens arealdel for Malvik kommune
Konsekvensutredning

multiconsult.no
4 Samlet vurdering for aktuelle
utredningstema

Det er mange forslag for nye arealer til boligbygging i planen. Per i dag er det rikelig med arealer til
boligbygging i Malvik, og bare i områdene Vikhammer, Sveberg og Hommelvik er det et potensial på
cirka 1 750 nye boliger. Dette ligger langt over historisk boligbygging i kommunene. Selv om man
avviser alle forslag til boligbygging som er kommet som innspill til planen vil det i liten grad påvirke
boligbygging i Malvik i inneværende planperiode. Alle større forslag til ny boligbygging og mindre
boligfelt i landområdene i kommunen foreslås derfor avvist. Det foreslås kun realisering av noen få
fortettingstiltak. En samlet vurdering tilsier at boligbygging innenfor dagens rammer av boligbygging vil
kunne fortsette i hele planperioden.
Samfunnssikkerhet
Det er gjennomført vurderinger av samfunnssikkerhet for alle foreslåtte tiltak i arealplanen. I tillegg er
det gjennomført en overordnet ROS-analyse som har vurdert alle innspill til «Bebyggelse og anlegg»
med tanke på naturfarer, samfunnssikkerhet og beredskap. Grunnlagsdata er hentet fra kjente
kartdata hos NVE atlas, NGI og Statens vegvesen sin vegdatabase. Alle områder som ligger under marin
grense skal ha et spesielt fokus knyttet til risikovurderinger.
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Næringsområde ”Nye Sveberg” (IKAP) (H810_4)

Utsnitt av revidert arealplan over gjennomføringssonen for næringsområde ”Nye Sveberg”.

Utredningen er en vurdering av konsekvensene ved en opparbeidelse av
næringsarealer i området på kommuneplannivå, se
www.malvik.kommune.no/kommuneplan.
Utredningen skisserer tre alternative forslag for framtidig næringsområde - A, B og C,
som har ulik (og trinnvis økende) grad av konfliktnivå. Dette utgjør til sammen hele
området som er utredet i forhold til Nye Sveberg. I kartforslaget til ny kommuneplan
har området fått benevnelsen H810_4.
Tabellen under er en oppsummering av utreningen. Under tabellen følger
kartframstillinger som grovt skisserer de ulike alternativene sett opp i mot hverandre.
Konsekvensutredning på kommuneplannivå, utarbeidet av Rambøll til 2.gangs
behandling:
- Nye Sveberg, ca. 1.000 dekar mulig næringsareal
Tema
Vurdering
Naturverdier/
Stamtjønna fylles igjen.
Biologi
En utbygging vil ha innvirkning på den truede salamanderen i
varierende grad for alt A,B og C.
Trekkveier for hjortevilt vil bli berørt.
Naturressurser
Området har i dag ikke dyrket mark, og inneholder 65daa potensiell
(jord/skog)
dyrkingsjord av dårlig kvalitet.
Kun 12 daa nord i området er registrert som høgbonitets mark, mens
175 daa mark av middels bonitet fins i daldraget sør for Lauvtjønna
og nord for Stamtjønna.
Steinressurser
Ikke detaljert beskrevet.
Vannressurser
Stamtjønna vil gjenfylles. Det vil generelt innen området bli
utfordringer også i forhold til avrenning.
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Landskap og
kulturmiljø
Kulturminner

De varige endringene av området som inngår i Nye Sveberg vil
være store og negative for landskapsbildet i denne delen av
Malvikmarka.
Damanlegg i tilknytning til Lauvtjønna vil bli borte ved
gjennomføring av alt. C.
Stamtjønna og damanlegg kan bli borte ved gjennomføring av alt A,
B eller C.

Utslipp til luft og
vann.
Støy
Friluftsliv og
rekreasjon

Behov for videre utredninger.

Næringsliv og
sysselsetting

Vil ha avgjørende betydning for hele regionen, som også beskrevet i
forhold til IKAP. Et utnyttet areal på netto 700-800 daa vil kunne gi
lagerareal på 450 00 kvm og generere en trafikkmengde inn i
området på 9000 ÅDT.
Nye Sveberg gir behov for:
-Utvikling av fullverdig kryssløsning i Svebergkrysset
- Etablering av adkomst fra Svebergkrysset til Nye Sveberg med
tilfredstillende løsninger for alle trafikantgrupper.
- Etablering av adkomst for gående og syklende fra Vuluvegen
- Vurdering av tilknytning ved Stav hotell for adkomst fra vest og
for bussbetjening av arbeidsreiser og besøksreiser til området.
Ikke spesielt omtalt, se friluftsliv.

Trafikale forhold

Nærmiljø/Barn og
unge
Teknisk infrastruktur
Ros (Flom, ras/skred
med mer

En utbygging av deler eller hele området til næringsformål vil være
en kile inn i Malvikmarka noe som uansett hvor skånsomt det gjøres
vil være uheldig i forhold til friluftsliv. Alternativ C er spesielt
konfliktfylt i forhold til turstier og skiløyper fra Sækkhølet.
Ved gjenfylling av Stamtjønna vil friluftsliv opphøre i dette
området.
I forhold til aktiviteter med utgangspunkt i Stavsjøen vil Nye
Sveberg være mindre konfliktfylt, men synlighet kan bli et problem.

Det må finnes løsninger på utfordringer i forhold til blant annet
vannforsyning, spillvann, overvann og avrenning. Teknisk
infrastruktur må stå sentralt i videre detaljerende planer.
I forhold til overvann må større områder ses i sammenheng og felles
løsninger vurderes.
I forhold til skred må området i vestskråningen av Vassåsen
vurderes nærmere.
I forhold til sårbare objekter må rødlistearter , vassdrag, drikkevann
og kulturminner vurderes i alle områder.
I forhold til ulykker med transportmidler må vurderinger gjøres
med tanke på av og påkjøring av E6 og interne veger.
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Alt. A markert med gult, alt. B markert med gult + oransje.

Alt. A, lite til middels konfliktnivå – 436 daa
Alternativ A er minst konfliktfylt da det holder seg lengst unna verdifulle
naturmiljølokaliteter, med spesiell vekt på den sårbare storsalamanderens nærmeste
funksjonsområde og hensyn til tiurleik. Det holder også mer avstand til
friluftsområdene med utgangspunkt fra Sekkhølet og Stavsjøen. Forslaget har også
vesentlig mindre landskapsinngrep enn det foreslåtte planområdet på 1000 daa. Det
betyr ikke at det er uten konflikter. Stamtjønna blir gjenfylt og mister sin verdi og
område vil bli en kile inn i Malvikmarka som skiller friluftslivet øst og vest for
Stamtjønna. Demning i tilknytning til Stamtjønna vil mest sannsynlig miste sin verdi
som kulturminne. Området vil sannsynligvis i sør bli synlig fra utfartsområdene ved
Stavsjøen.
Alt.B, middels konfliktnivå -616 daa
Alternativ B har noe av det samme konfliktnivået som alt. A, men strekker seg litt
lenger sør samtidig som det åpner for en utvidelse østover mot Vassåsen.
Dette gir noe større landskapsinngrep og legger seg nærmere friluftsområdet ved
Stavsjøen. Vassåsen ligger relativt høyt i terrenget og tilpasninger av veier og
bebyggelse blir viktig for at området ved Stavsjøen ikke får området i synsfeltet og
blir støyutsatt. En mindre del av alt. B strekker seg faktisk også lenger sør enn alt. C.
Den østlige delen av området sørover fra Vassåsen vil sannsynligvis bli synlig fra
utfartsområdet ved Stavsjøen. Denne delen av området er også delvis innenfor
avrenningsfeltet til Stavsjøen. Rapporten omtaler muligheter for terrenginngrep som
vil drenere vannavrenning her vekk fra Stavsjøen for å imøtekomme dette problemet.
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Alt. C markert med rødt.

Alt. C er på hele 1000 daa og anses å ha et stort konfliktnivå
Forslaget har store landskapsmessige konsekvenser. Rapporten skisserer på s. 25 også
alternative områder a, b og c som har landskapsmessige konsekvenser i langt mindre
grad. Et forslag bestående av disse alternative områdene a, b og c til sammen vil
utgjøre et område på 800 daa.
Skiløyper og turstier fra Sækkhølet vil komme rett inn i det største alt. C, og området
vil miste mange av sine kvaliteter. Et mulig avbøtende tiltak rapporten nevner i
forhold til dette er å flytte parkeringsplassen og skape en ny utfarts-trase. Det kan også
opprettes en utfarts-korridor gjennom næringsområdet der turløypa fra Sækkhølet går i
dag, men dette vil kun ha verdi som en transport-etappe mot marka lenger sør.
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1

7

Sammendrag

COWI har utført trafikkvurderinger knyttet til ny E6 gjennom Malvik og
tilknytning til lokalvegnettet i kommunen.

›

E6 planlegges med 4 felt og fartsgrense 110 km/t

›

I reguleringsplanen er det planlagt ruterkryss på Leistad, Reitan, Sveberg
og Hommelvik

›

I tillegg planlegges ny forbindelse mellom Sveberg og Malvikvegen i
Hommelvik, ny forbindelse mellom Hasetvegen, fremtidig ruterkryss ved
Reitan og Vuluvegen, ny trasé for Vuluvegen til Svebergkrysset og stenging
av Vuluvegen ved Kinnsettjønna.

›

I området mellom Reitankrysset og Svebergkrysset er det planlagt en større
utbygging av industriområder. Svebergkrysset er allerede høyt belastet, og
det er derfor viktig å se nærmere på adkomstløsninger til lokalvegnettet
rundt Sveberg og Reitan. Et ruterkryss på Reitan og ny forbindelse mellom
Hasetvegen og Vuluvegen kan være en viktig del av løsningen.

COWI har analysert hvordan endringene i vegnettet, generell endring i
trafikkvolum og nyskapt trafikk fra industriområdene vil påvirke
trafikkavviklingen i Malvik i en fremtidig situasjon – år 2040 – med spesielt
fokus på området Reitan – Sveberg.
Mikrosimuleringsmodellen Aimsun er benyttet for å studere rutevalg og
trafikkavvikling. Trafikkgenerering er beregnet manuelt. Generell trafikkvekst er
beregnet fra fylkesvise prognoser.
Det er utført beregninger for to ulike nivå av trafikkgenerering til/fra planlagte
utbyggingsområder ved Sveberg/Reitan.

›

A: Lav trafikkgenerering (i nedre sjikt av spennet oppgitt i Håndbok V713
Trafikkberegninger)

http://projects.cowiportal.com/ps/A106255/Documents/03 Prosjektdokumenter/3.2 Rapporter/Versjon 3 Trafikkvurdering lokalvegnett Malvik.docx
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›

B: Høy trafikkgenerering (masimalverdier fra spennet oppgitt i Håndbok
V713 Trafikkberegninger)

Før man vet hvilke typer virksomheter som skal bygges i området, er det
vanskelig å fastslå hvor høy trafikkgenereringen faktisk vil bli. Det er imidlertid
sannsynlig at det vil oppstå en situasjon som ligger i spennet mellom A og B.
De to ulike nivåene for trafikkgenerering er testet ut med ulike kombinasjoner
av løsninger for vegnettet:

›

Med og uten nytt ruterkryss på Reitan og ny forbindelse mellom
Reitanvegen og Hasetvegen

›

Før og etter bygging av ny forbindelse mellom Sveberg og Hommelvik

›

Med enkle eller doble felt i tilfartene i rundkjøringene i Svebergkrysset

Stikkordsmessig oppsummering av resultater:
Lav nyskapt trafikk

›

Med lav nyskapt trafikk fra planlagte industriområder tilsier simuleringene
at trafikken vil flyte greit i Svebergområdet, selv med enkle felt i tilfartene i
Svebergkrysset og 2-feltsløsning på brua som krysser E6

›

Dersom det ikke bygges ny trasé mellom Vuluvegen og Hasetvegen oppstår
det begynnende kødannelser i modellen, men ikke nok til å forårsake
tilbakeblokkering ut på E6 eller andre vesentlige problemer. Doble felt i
tilfartene i Svebergkrysset vil avhjelpe eventuelle kødannelser.

Høy nyskapt trafikk

›

Ved høy nyskapt trafikk tilsier modellen at det oppstår store
avviklingsproblemer i Svebergkrysset

›

I løsningene med ny forbindelse mellom Hasetvegen og Vuluvegen samt
ruterkryss på Reitan, blir avviklingen vesentlig bedre med doble felt i
tilfartene i Svebergkrysset. En slik kapasitetsutvidelse i Svebergkrysset gir
akseptabel avvikling i modellen, slik at tilbakeblokkering ut på E6 unngås.
Reitankrysset fungerer som en "ventil" når Svebergkrysset blir overbelastet.

›

I løsningene uten ruterkryss på Reitan og uten ny forbindelse mellom
Hasetvegen og Vuluvegen, vilser modellen at det blir store
avviklingsproblemer uavhengig av kryssløsningen på Sveberg. I og med at
Reitankrysset ikke kan fungere som "ventil" ved overbelastning i
Svebergkrysset, er ikke doble felt i tilfartene i rundkjøringene i
Svebergkrysset tilstrekkelig for å avhjelpe situasjonen.

Oppsummering av
resultater

›

Jo høyere nyskapt trafikk fra nye industriområder, jo viktigere blir det med
en ny forbindelse mellom Hasetvegen og Vuluvegen, samt nytt ruterkryss
på Reitan.

›

Økning av kapasiteten i Svebergkrysset er kun tilstrekkelig for å avhjelpe
moderate avviklingsproblemer.
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›

9

Den vedtatte lokalvegen mellom Sveberg og Hommelvik vil gi vesentlig
reduksjon av reisetid mellom de to områdene. Det anbefales imidlertid å
vurdere om man kan unngå å føre lokalvegen direkte inn i rundkjøringene i
Svebergkrysset, for å minimere økningen i trafikkbelastning i rushtiden. Økt
belastning i Svebergkrysset vil uansett øke viktighetene av ny forbindelse
mellom Vuluvegen og Hasetvegen.

Hensikten med reguleringsplanen for E6 er
…å legge til rette for en møtefri, sammenhengende, firefeltsveg med doble
tunneler og parallelle bruer. Alle over- og underganger av E6 på
strekningen oppgraderes til fremtidig behov.
Bedre sikkerhet i og ved tunnelene er en sentral målsetting med
planarbeidet. Målsettingen med planarbeidet er bedre trafikksikkerhet,
framkommelighet og kapasitet. Det er i dag hyppige stengninger av
tunnelene på E6 med tilhørende omkjøring via fv. 950 og andre lokalveger
ved E6. Planlagte tiltak vil redusere behovet for omkjøring og bedre
trafikksituasjonen på omkringliggende vegnett.
For å oppfylle hensikten med reguleringsplanen, både med tanke på
fremkommelighet, sikkerhet, kapasitet og situasjoner med omkjøringer, tilsier
beregningene at det vil være tilrådelig med ruterkryss på Reitan med forbindelse
til Hasetvegen og Vuluvegen. Videre anbefales det å sikre dagens Vuluvegen og
Svedalsvegen mot gjennomkjøring over/under E6, da disse vegene ikke er egnet
til å ta imot trafikkøkningen som vil følge av utbygging av industriområder.
Det bør vurderes hvorvidt det er nødvendig med ny forbindelse mellom
Svebergmarka og Midtsand/Storsand. Nåværende forslag lar seg vanskelig
kombinere med planene om å stenge Vuluvegen for motorisert ferdsel ved
Kinnsettjønna. For biltrafikken kan det argumenteres at behovet for forbindelse
mellom Sveberg og Malvikvegen ivaretas tilfredsstillende gjennom nye
forbindelser mellom Vuluvegen og Hasetvegen (og ruterkryss ved Reitan) og
mellom Sveberg og Hommelvik. For myke trafikanter finnes allerede en
forbindelse mellom Vidhaugen og Smiskaret.
Videre anbefales det at Svebergkrysset utformes slik at lokaltrafikken (som ikke
skal til/fra E6) i minst mulig grad belaster krysset. Dersom lokaltrafikk kan ledes
utenom kryssområdet, unngår man unødig belastning i en potensiell flaskehals
og reduserer faren for tilbakeblokkering fra ramper og ut på E6.
Konkrete løsninger for å lede lokaltrafikken utenom E6-kryssene i
Svebergområdet bør utredes når utformingen av E6 med tilhørende
rundkjøringer og ramper er fastlagt i større grad.
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2

Introduksjon

COWI er engasjert av Malvik kommune for å utføre trafikkvurderinger knyttet til
ny E6 og tilknytningen til lokalvegnettet.
E6 Nord Ranheim – Åsen er et av prosjektene Nye Veier har prioritert for snarlig
utbygging. Ranheim – Værnes (23 km) er en av to delstrekninger i prosjektet.
Store deler av traséen går gjennom Malvik kommune, se figur 1:

Figur 1 Kommuneplanens arealdel: Endelig vedtatt arealplan (20.06.2011)

Området mellom Reitankrysset og Svebergkrysset er av spesiell interesse for
Malvik kommune. Det planlegges store utbygginger for
forretning/kontor/industri i området (se oversikt i figur 2). Store deler av de
regulerte områdene er allerede solgt og utbygging er i gang.
I vedtatte arealplan fra 2011 har Statens vegvesen laget en løsning for Reitankrysset med ruterkryss (se figur 2). Med tanke på utbyggingstakten i området er
det viktig for Malvik kommune at denne løsningen opprettholdes når Nye Veier
igangsetter detaljplanlegging.
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Reitankrysset

Svebergkrysset

Delvis utbygd
industriområd
e med planer
for utvidelse

Figur 2 Avmerking av sentrale momenter i modellarbeidet

COWI har utført en trafikkanalyse med hovedfokus på området Reitankrysset –
Vuluvegen – Sveberg. Ny E6 på strekningen Ranheim – Værnes vil påvirke
trafikken i området. Malvik kommune er et pressområde med tanke på
etablering av industri og næringsvirksomhet, med aktører fra både Trondheim
og Stjørdal. Det er av avgjørende betydning at utbyggingsområdene

›

får god tiknytning til/fra ny E6

›

får adkomst som sikrer god trafikksikkerhet for beboere i området

›

får adkomst som i størst mulig grad sikrer beboere mot støy, støv og
utslipp

Oppdraget har bestått i

›

innhenting og gjennomgang av grunnlagsdokumenter og nødvendige data
for dagens og fremtidig situasjon

›

vurdering av trafikale konsekvenser av utbygging av industri/næringsområdene

›

foreslå alternative løsninger for lokalvegnettet i det aktuelle området samt
tilknytning til ny E6

Trafikksimuleringsmodellen Aimsun er benyttet til å visualisere løsninger og
analysere konsekvenser.
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3

Reguleringsplan

Statens vegvesen Region midt har utarbeidet planbeskrivelse for reguleringsplan
E6 Ranheim – Værnes, Strekning: E6 Væretunnelen – Helltunnelen med del av
Muruvik. Planbeskrivelsen er fra mai 2016.
Hensikten med reguleringsplanen er beskrevet i planbeskrivelsens sammendrag:
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en møtefri,
sammenhengende, firefeltsveg med doble tunneler og parallelle bruer. Alle
over- og underganger av E6 på strekningen oppgraderes til fremtidig behov.
Bedre sikkerhet i og ved tunnelene er en sentral målsetting med
planarbeidet. Målsettingen med planarbeidet er bedre trafikksikkerhet,
framkommelighet og kapasitet. Det er i dag hyppige stengninger av
tunnelene på E6 med tilhørende omkjøring via fv. 950 og andre lokalveger
ved E6. Planlagte tiltak vil redusere behovet for omkjøring og bedre
trafikksituasjonen på omkringliggende vegnett.
Om trafikksituasjonen forbundet med Reitankrysset sier reguleringsplanen
følgende:
Krysset bygges om til et ruterkryss med en østgående rampe. Nytt kryss
muliggjør avkjøring fra E6 og lokalvegnettet i østlig retning. Tiltaket er
vurdert å avlaste fv. 950 for gjennomgangstrafikk på strekningen Storsand
til Hommelvik og fv. 941 fra Leistadkrysset til Vikhammer for
omkjøringstrafikk. Et fullverdig kryss ved Reitan vil bedre trafikkavviklingen
ved stengte tunneler og i anleggsperioden. Krysset bygges med to bruer på
E6 med lokalveg under E6.
Om trafikksituasjonen forbundet med Svebergkrysset står følgende:
Ved dagens kryssområde skal det etableres et ruterkryss der rampene
møter lokalvegnettet i rundkjøringer på hver side av E6. Eksisterende bru
rives og erstattes av bru med fire kjørefelt og tosidig fortau med bredde 3
meter.
Lokalveger føres direkte inn i rundkjøringene. Rundkjøringene på begge
sider av E6 er foreslått med fem tilfarter, som er en mindre plasskrevende
løsning enn å legge lokalvegene utenom kryssene. De foreslåtte løsningene
vil gjøre området mer lesbart, gi kortere kjøreveg samt gi kortere avstand
for gående og syklende. Det er gitt en logisk struktur på gang- og
sykkelvegnettet på begge sider av vegarealene i overgangsbrua.
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13

Trafikale utfordringer

Vegnettet i Malvik kommune preges av to parallelle transportårer:

›

E6 med 2-3 felt og fartsgrense 80-90 km/t

›

Malvikvegen (Gamle E6) med 2 felt og fartsgrense 40-80 km/t

I årene som kommer skal E6 utvides til 4 felt med fartsgrense 110 km/t
(eventuelt 100 km/t på enkelte strekninger).
Selv om E6 knytter regioner og landsdeler sammen, fungerer den også som
lokalveg i Malvik. Gode tilknytninger mellom lokalvegnettet, Malvikvegen og E6
er viktig for Malvik kommune. Enkelte av lokalvegene er imidlertid ikke rustet
for å ta imot trafikkøkning, og det vil i fremtiden være viktig å lede trafikken inn
på egnede ruter.
I og med at Malvik kommune står foran store utbygginger er det avgjørende å
sikre tilstrekkelig kapasitet i kryssløsningene, spesielt hvor lokalvegnettet møter
E6. Det er ikke ønskelig med overbelastning i kryssene på E6, med fare for
tilbakeblokkering fra ramper og ut på E6.
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5

Modellberegninger

For å analysere trafikkmønster i nåværende og fremtidig situasjon er det
etablert en Aimsun-modell for området. Aimsun er den mest brukte
trafikksimuleringsmodellen i Norge.
Utgangspunktet er Aimsun-modellen for Trondheim. Denne dekker også området
Ranheim – Værnes. Trondheims-modellen ble først kjørt i sin helhet. Kontroll av
simulerte resultater mot observerte trafikktall i Malvikområdet tilsa at det var
behov for omfattende kalibrering av modellen for det aktuelle området. For å
kunne kalibrere modellen godt, er det nødvendig med et referansedatasett som
dekker alle de viktigste lenkene i nettverket. Tilgjengelige telledata for
Malvikområdet er begrenset, og det har derfor vært nødvendig å etablere et nytt
referansedatasett for området.
Kapittel 5 viser hvordan modellen for dagens situasjon er etablert og kalibrert,
og hvordan fremtidsscenarioet er opprettet.

5.1
›

Etablering av dagens vegnett

Kjøre Trondheims-modellen i sin helhet -> Sammenlikne resultater med
observerte data.

›

Klippe ut delområde (Subnetwork) fra Trondheimsmodellen

›

Generere basismatrise for delområdet (Generate Static Traversal)

›

Sette opp virtuelle tellepunkter på aktuelle lenker i modellen, slik at
trafikktall fra simuleringer kan sammenliknes med referansedatasett for
kalibrering

5.2
›

Kalibrering – dagens situasjon

Sette reaksjonstid ut fra erfaringstall for norske forhold (dette påvirker hvor
effektivt trafikantene kjører i modellen)

›

Etablere referansedatasett ut fra trafikktellinger og ÅDT-data fra
vegkart.no, slik at alle viktige lenker / rutevalg er dekket. Retningsfordeling
på lenker er tatt fra opprinnelig modell, mens volumet er justert i henhold
til ÅDT-tall.

›

Konvertere ÅDT-tall for utvalgte punkter til trafikktall for 3 timer
ettermiddagsrush ved bruk av telledata fra nivå 1-punkter (Antar ÅDT =
0,9*YDT, Maxtime=12 % av døgntrafikk, 14-17=27 % av YDT)

›

Justere basismatrisen ved bruk av Static OD Adjustment, slik at simulerte
trafikkmengder registrert av de virtuelle detektorene og beregnede /
observerte trafikktall fra referansedatasettet stemmer overens
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›

Generere rutevalgfil ut fra statisk modell

›

Dele den justerte OD-matrisen opp i 15-minuttersintervaller ved bruk av

15

Static OD Departure Adjustment

›

Kjøre mikromodell med resultatene fra ovennevnte punkter (80 % faste
ruter, 20 % fra rutevalgmodell med C-Logit-funksjon)

›

Tilpasse vegnettet og trafikantatferd ut fra visuell kontroll av animasjon fra
simuleringen (vikeplikt, faseplaner i signalregulerte kryss, trafikantatferd
etc.)

›

Kontrollere at mikromodell gir resultater som stemmer med
referansedatasett og at kødannelser er på riktige steder i modellen

I og med at prosjektet har en begrenset ramme, har det vært nødvendig å
fokusere mest på kjerneområdet, mens kalibreringen er dårligere perifert i
modellområdet.

Figur 3 Sammenlikning av simulerte trafikktall (y-aksen) og referansedatasett (x-aksen)

En tommelfingerregel sier at 85 % av lenkene bør ha en GEH-verdi (mål på
samsvar mellom observert og simulert verdi) under 5. Dette gjelder spesielt for
kjerneområdet, altså det området man tenker å studere. Verdiene for Aimsunmodellen for Malvik er vist i figur 4:

Figur 4 GEH-verdier for målepunktene i modellområdet

Kalibreringen faller dermed like utenfor målsettingen for modellområdet totalt
sett. Som vist i figur 5 kan det likevel konkluderes med at det er godt samsvar
mellom simulerte og registrerte trafikktall for dagens situasjon, selv om enkelte
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rutevalg i modellens randområde ikke stemmer. De "røde verdiene" er utenfor
kjerneområdet:

Figur 5 GEH-verdier og avmerking av kjerneområdet i modellen

Ved kalibrering av O/D-matrisen (til/fra-matrise som beskriver antall turer
mellom de ulike sonene i modellen) gjøres det en "trade-off" mellom å ta hensyn
til utgangsmatrisen, fordeling av turlengder og registrerte trafikkdata. Dersom
man ikke tar hensyn til utgangsmatrisen og fordeling av turlengder, får man
bedre tilpasning til registrerte trafikkdata. Begge deler er imidlertid viktig for å
oppnå en god OD-matrise.

5.3

Estimering av fremtidig trafikk

I den kalibrerte modellen for dagens situasjon, kan simulerte trafikktall
sammenliknes med registrerte trafikktall. Denne muligheten eksisterer ikke for
fremtidig situasjon. Derfor tar man utgangspunkt i trafikkmatriser for dagens
situasjon, og fremskriver trafikken til fremtidig situasjon i henhold til gitte
prinsipper.

5.3.1 Generell fremgangsmåte
For å estimere fremtidig trafikk (2040-situasjon) er følgende fremgangsmåte
benyttet:

›

Generell framskriving av trafikk for alle sonerelasjoner fra 2017-situasjon til
2040-situasjon, i henhold til fylkesvise prognoser (26 % økning fra 2017situasjon)

›

Estimert turproduksjon til/fra utbyggingsområdene ved
Reitan/Stav/Sveberg er lagt inn

›

Økning av trafikk på E6 for å oppnå riktig trafikkvolum i henhold til
trafikkprognosene for 2040-situasjon på reguleringsplanens side 11 (lagt
inn som gjennomgangstrafikk)
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›

17

Oppsummert: Generell økning på 26 % i henhold til fylkesvise prognoser ->
tillegg for nyskapt trafikk for nye utbyggingsområder i Malvik -> tillegg i
gjennomgangstrafikk for å oppnå estimerte trafikkprognoser fra
reguleringsplan

5.3.2 Turproduksjon: Nyskapt trafikk fra
utbyggingsområder i Malvik
Ved beregning av nyskapt trafikk må det tas hensyn til tomtestørrelse og
utnyttelsesgrad. I tillegg må det benyttes fornuftige turproduksjonsfaktorer,
avhengig av bebyggelsens formål, beliggenhet og eventuell annen relevant
informasjon. Dersom arealbruken i området endres i retning av økt andel
handel/kontor, vil dette gi vesentlig økning i turproduksjon – spesielt i form av
lette kjøretøy. Det genereres mellom 2 og 10 ganger så mange personbilturer
per kvadratmeter handel/kontor som tilsvarende areal brukt til industri.
En slik endring av arealbruken kan være tenkelig, ifølge Malvik kommune.
Effekten av dette er ikke tatt med i beregningene. Det er imidlertid klart at økt
turproduksjon i utbyggingsområdene vil øke viktigheten av å ha flere
adkomster, og dermed unngå at all trafikkbelastning legges til Svebergkrysset.
Forutsetninger – Tomtestørrelse, utnyttelsesgrad og
turproduksjonsfaktorer:
Tomtestørrelsene er beregnet med bakgrunn i reguleringsplaner, i tillegg til
informasjon oppgitt av Malvik kommune. Når det gjelder tomteutnyttelse og
turproduksjonsfaktorer, er det beregnet to ulike alternativer.
Scenario A tar utgangspunkt i industriområdet på Sandmoen. Dette området har
et samlet tomteareal på om lag 420.000 m2. Ut fra flyfoto er det estimert et
bygningsareal på 98.000 m2, altså en tomteutnyttelse på 0,23.
Adkomsten til industriområdet på Sandmoen har en ÅDT på 3200 kjt/d og
tungtrafikkandel på 38 %. Med en estimert andel av ÅDT på 22 % i største time
(kl. 15-16, se tabell 1), gir dette en turproduksjonsfaktor på 0,44 turer i største
time per 100 m2 for lette kjøretøy. Det er i nedre del av spennet som oppgis i
Håndbok V713 Trafikkberegninger, men anses likevel å være et relevant
sammenlikningsgrunnlag.
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Figur 6 Flyfoto – Industriområde Sandmoen

Scenario B tar utgangspunkt i en noe forhøyet tomteutnyttelse (0,30 i stedet for
0,23). I tillegg benyttes maksimalverdien i variasjonsområdet for
turproduksjonsfaktor (se tabell 1).
Tabell 1 Turproduksjonsfaktorer Håndbok V713 Trafikkberegninger

Nøkkeltall knyttet til turproduksjon for scenario A og B er oppsummert i tabell 2:
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Tabell 2 Nøkkeltall for turproduksjon

Tomtestørrelse

Scenario A

Scenario B

345,2 dekar

345,2 dekar

0,23

0,30

0,44 turer/100 m2

1,2 turer/100 m2

Tomteutnyttelse
Turproduksjonsfaktor

For alle beregninger av nyskapt trafikk fra de planlagte industriområdene er det
lagt til grunn følgende forutsetninger:

›

Makstime (15-16) = 22 % av døgntrafikken for nyskapt trafikk fra
industriområdene

›

Rushtid (ettermiddag) er satt til tidsrommet 14-17

›

Den totale rushtidstrafikken for nyskapt trafikk er fordelt med henholdsvis
30 %, 40 % og 30 % på de tre timene i rushtiden (14-15, 15-16 og 16-17)

Stikkordsmessig oppsummering av scenariene:

›

Scenario A er en situasjon som er identisk med industriområdet på
Sandmoen hva gjelder tomteutnyttelse og turproduksjonsfaktorer. Dette er
i nedre del av skalaen for turproduksjon i henhold til Håndbok V713
Trafikkberegninger

›

Scenario B er noe høyere tomteutnyttelse og maksimale
turproduksjonsfaktorer fra variasjonsområdene i Håndbok V713
Trafikkberegninger

De to scenariene gir ulik turproduksjon for de nye sonene i modellen. Sonene og
sonetilknytningene er vist i figur 7. Turproduksjon for hver enkelt sone er vist i
tabell 3 (scenario A) og
tabell 4 (scenario B).
Soner og grunnlagsdata:
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Figur 7 Nye soner for planlagte industriområder

Tabell 3 Turproduksjon i makstime – Scenario A
Sone nr

Tomteareal

Bygningsareal

Dekar

M2

Turproduksjonsfaktor

Turer

Turer

Lette

Tunge

1

85,2

19 600

0,44

86

53

2

22,5

5 200

0,44

23

14

3

112,9

26 000

0,44

114

70

4

124,6

24 100

0,44

106

65

5

200

46 000

0,44

202

124

545,2

120 900

0,44

531

326

TOT

Tabell 4 Turproduksjon i makstime – Scenario B
Sone nr

Tomteareal

Bygningsareal

Dekar

M2

Turproduksjonsfaktor

Turer

Turer

Lette

Tunge

1

85,2

25 600

1,20

317

194

2

22,5

6 800

1,20

84

51

3

112,9

33 800

1,20

420

258

4

124,6

37 400

1,20

390

239

5

200

60 000

1,20

745

457

545,2

163 600

1,20

1956

1199

TOT
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5.4

21

Fremtidig vegnett

I dette avsnittet introduseres først ulike alternativer for forbindelsen Vuluvegen
– Hasetvegen (5.4.1). Den nye forbindelsen må kobles inn mot den søndre
rundkjøringen i nytt ruterkryss på Reitan. Deretter presenteres det modellerte
vegnettet i framtidig situasjon med valgt løsning.

5.4.1 Ulike traséalternativer Vuluvegen - Hasetvegen
COWI har skissert 5 ulike traséalternativer som forbinder Vuluvegen og
Hasetvegen. På grunn av utfordrende terreng med store høydeforskjeller, lar det
seg vanskelig gjøre å tilfredsstille kravene til dimensjoneringsklasse H1 (60
km/t, minimum horisontalkurveradius 125 m).

Figur 8 Plantegninger for ulike trasévalg Hasetvegen - Vuluvegen
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Figur 9 Profiltegninger for ulike trasévalg Hasetvegen – Vuluvegen

I fortsettelsen er det valgt å gå videre med alternativ 1 (rød linje, lengst mot
nord). Denne har best massebalanse. Det vil kun være små forskjeller mellom
alternativene med tanke på trafikkavvikling.

5.4.2 Modellert vegnett i 2040-situasjon
Følgende utgangspunkt er benyttet for vegnettet i 2040-situasjon:

›

E6 kodet i henhold til reguleringsplan: 4 felt, 110 km/t

›

Ruterkryss (Leistad, Reitan, Sveberg, Hommelvik)

›

Lokalvegnett kodet i henhold til reguleringsplan, inkludert ny forbindelse
Sveberg – Hommelvik, ny forbindelse Vuluvegen – Sveberg og stenging av
veg Vuluvegen vest for Kinnsettjønna)

›

Et ekstra felt sørfra (fra Vikhammerdalen) inn i lyskrysset Vikhammerdalen
/ Malvikvegen i Vikhammmer sentrum

Dette er betegnet vegnett 0 i beregningene.
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I tillegg til vegnett 0 er det utført beregninger med tre ulike alternative vegnett.
Kombinasjonen av en gitt trafikkgenerering (A for lav eller B for høy) og et gitt
vegnett (0, 1, 2 eller 3) utgjør til sammen et scenario.
Det er laget til sammen 8 ulike scenarier. Scenario A0-A3 (tabell 5) baserer seg
på lav nyskapt trafikk fra nye industriområder ved Sveberg. Scenario B0-B3
(tabell 6) tar høyde for høy nyskapt trafikk fra de planlagte industriområdene.
Det også gjort beregninger med økt kapasitet i rundkjøringene i Svebergkrysset,
i henhold til reguleringsplan. Den økte kapasiteten i Svebergkrysset er markert
med et plusstegn bak scenarienavnet, altså A0+ - A3+ og B0+ - B3+.
Tabell 5 Scenario A0-A3 (Lav nyskapt trafikk)
2040-situasjon
Lav nyskapt trafikk

Stengt ny Vuluvegtrasé, ikke
ruterkryss på
Reitan

Gjennomkjøring
forbudt ved kryssing
av E6 Vuluvegen og
Svedalsvegen

A0 / A0+

Før ferdigstilling av
ny forbindelse
mellom Sveberg og
Hommelvik

X

A1 / A1+

X

X

A2 / A2+

X

X

X

X

X

A3 / A3+
Tabell 6 Scenario B0-B3 (Høy nyskapt trafikk)
2040-situasjon
Høy nyskapt
trafikk

Stengt ny Vuluvegtrasé, ikke
ruterkryss på
Reitan

B0 / B0+

Gjennomkjøring
forbudt ved kryssing
av E6 Vuluvegen og
Svedalsvegen

Før ferdigstilling av
ny forbindelse
mellom Sveberg og
Hommelvik

X

B1 / B1+

X

X

B2 / B2+

X

X

X

X

X

B3 / B3+

Alle scenariene er basert på de samme forutsetningene, med unntak av de to
ulike nivåene for nyskapt trafikk fra industriområdene (A = lav, B = høy).
Forskjeller i vegnettverkene mellom de ulike scenariene er nærmere beskrevet i
tabell 7:
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Tabell 7 Beskrivelse av tiltak i vegnettverket for ulike scenarier
Scenario

Beskrivelse av tiltak i vegnettverket

A0 / B0

›

Det er lagt inn forbud mot gjennomkjøring over/under E6 på
Vuluvegen og Svedalsvegen.

›

Det bygges nytt ruterkryss på Reitan, i henhold til
reguleringsplan.

›

Det bygges ny forbindelse mellom Vuluvegen og
Hasetvegen/Reitankrysset

›

Det bygges ny forbindelse mellom Sveberg og Hommelvik

›

Det er lagt inn forbud mot gjennomkjøring over/under E6 på
Vuluvegen og Svedalsvegen.

›

Det bygges IKKE nytt ruterkryss på Reitan

›

Det bygges IKKE ny forbindelse mellom Vuluvegen og
Hasetvegen/Reitankrysset

›

Det bygges ny forbindelse mellom Sveberg og Hommelvik

›

Det er lagt inn forbud mot gjennomkjøring over/under E6 på
Vuluvegen og Svedalsvegen.

›

Det bygges IKKE nytt ruterkryss på Reitan

›

Det bygges IKKE ny forbindelse mellom Vuluvegen og
Hasetvegen/Reitankrysset

›

Ny forbindelse mellom Sveberg og Hommelvik er ikke
ferdigstilt ennå

›

Det er lagt inn forbud mot gjennomkjøring over/under E6 på
Vuluvegen og Svedalsvegen.

›

Det bygges nytt ruterkryss på Reitan

›

Det bygges ny forbindelse mellom Vuluvegen og
Hasetvegen/Reitankrysset

›

Ny forbindelse mellom Sveberg og Hommelvik er ikke
ferdigstilt ennå

A1 / B1

A2 / B2

A3 / B3

Figur 10 viser forbindelsen mellom Midtsand og Sveberg. Det foreligger ingen
konkrete planer til trasé. Denne forbindelsen er ikke lagt inn i noen av
vegnettsalternativene. Malvik kommune planlegger å stenge Vuluvegen for
biltrafikk rundt Kinnsettjønna, og disse tiltakene lar seg vanskelig kombinere.
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Figur 10 Ny forbindelse mellom Sveberg og Midtsand

I dokumentet PlanID 201310 – Områderegulering for del av Svebergmarka
boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4, vedtatt i kommunestyret i Malvik
27.4.2015, fremkommer følgende rekkefølgekrav knyttet til teknisk infrastruktur
(§ 11.4):
For teknisk infrastruktur gjenstår tilkomstveger fra Svebergmarka til
Hommelvik samt til Midtsand/Storsand. Nye tilkomstveger skal være
regulert og prosjektering påbegynt før 4 etappe kan bygges ut.
Det kan imidlertid argumenteres for at tverrforbindelsene mellom Malvikvegen
og E6 vil være ivaretatt gjennom den nye forbindelsen mellom Vuluvegen og
Hasetvegen/Reitankrysset og ny forbindelse mellom Sveberg og Hommelvik.
Gang-/sykkelforbindelse mellom Vidhaugen og Smiskaret er en turveg som ikke
blir vinterbrøytet. Det bør derfor utredes en ny trasé for myke trafikanter.
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5.5

Modellberegninger i 2040-situasjon

Modellen som ble kalibrert for 2017-situasjon er lagt til grunn for beregninger i
2040-situasjon. Det er imidlertid gjort såpass store endringer i både vegnett og
trafikkmengder at det var nødvendig å beregne nye rutevalgfiler.
I en mikrosimuleringsmodell vil resultatene være preget av en viss tilfeldighet.
For hver nye simulering (replikasjon) av en situasjon, vil resultatene bli noe
annerledes. Dette er også slik trafikken opptrer i virkeligheten – ingen dager er
helt like.
For hvert scenario er det beregnet 5 replikasjoner, og resultatene som
rapporteres er et gjennomsnitt av disse. Effekten av tilfeldigheter vil derfor til en
viss grad reduseres.
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Resultater

I kapittel 6 gis det først en stikkordsmessig gjennomgang av resultatene, med
spesielt fokus på Svebergområdet. I 6.1 følger en sammenligning av estimert
trafikkvolum på ny forbindelse Sveberg-Hommelvik, mot Rambølls tidligere
beregninger. Kapittel 6.2 viser resultater for de ulike scenariene med lav
trafikkgenerering fra nye industriområder (A-scenariene), mens 6.3 viser
resultater for de ulike scenariene med høy trafikkgenerering (B-scenariene).
Stikkordsmessige resultater for de to fremtidsscenariene (A og B) med
tilhørende vegnettsalternativer (0 - 3 og 0+ - 3+):
2040 - Lav trafikkgenerering:
Scenario A0/A0+

Scenario A0 gir god trafikkavvikling i Svebergområdet gjennom hele
rushperioden. Det oppstår ingen vesentlige kødannelser. I maksimaltimen velger
om lag 240 kjt/t å benytte den nye forbindelsen mellom Vuluvegen og
Hasetvegen. Estimert trafikk på planlagt forbindelse mellom Sveberg og
Hommelvik er 550 kjt/t.

Scenario A1/A1+

Scenario A1 gir relativt god trafikkavvikling i Svebergområdet gjennom hele
rushperioden. Det oppstår noe mer kødannelser enn i A0. Med enkle felt i
tilfartene i rundkjøringene ved Sveberg er reservekapasiteten lav. I og med at
det ikke bygges ny forbindelse mellom Vuluvegen og Hasetvegen, går det ikke
trafikk på denne strekningen. Estimert trafikk på planlagt forbindelse mellom
Sveberg og Hommelvik er 500 kjt/t.

Scenario A2/A2+

Scenario A2 gir god trafikkavvikling i Svebergområdet gjennom hele
rushperioden. Det oppstår ingen vesentlige kødannelser. I og med dette
scenariet forutsetter at ny forbindelse mellom Vuluvegen og Hasetvegen ikke
bygges og ny forbindelse mellom Sveberg og Hommelvik ikke er ferdigstilt ennå,
går det ikke trafikk på disse strekningene.

Scenario A3/A3+

Scenario A3 gir meget god trafikkavvikling i Svebergområdet gjennom hele
rushperioden. Det oppstår ingen vesentlige kødannelser. I maksimaltimen velger
om lag 220 kjt/t å benytte den nye forbindelsen mellom Vuluvegen og
Hasetvegen. I dette scenariet forutsettes det at ny forbindelse mellom Sveberg
og Hommelvik ikke er ferdigstilt ennå, og dermed går det ikke trafikk på denne
strekningen.
2040 - Høy trafikkgenerering:

Scenario B0/B0+

Scenario B0 gir lange køer og store forsinkelser i Svebergkrysset retning
Vuluvegen og ny forbindelse Sveberg – Hommelvik. Det blir imidlertid ikke
tilbakeblokkering fra Svebergkrysset og ut på E6. Trafikken flyter derfor godt på
E6 gjennom Malvik.
Ved å bygge mer kapasitet i Svebergkrysset (B0+) reduseres køer og
forsinkelser vesentlig, men de elimineres ikke.
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Scenario B1/B1+

Scenario B1 gir ekstreme køer og forsinkelser i Svebergområdet, spesielt retning
Vuluvegen og retning ny forbindelse Sveberg – Hommelvik. Det oppstår
tilbakeblokkeringer ut på E6, med saktegående køer som strekker seg helt fra
Sveberg til Stav (om lag 2 km).
Ved å bygge mer kapasitet i Svebergkrysset (B1+) reduseres køer og
forsinkelser på Vuluvegen og på ny forbindelse mellom Sveberg – Hommelvik.
Det blir imidlertid fortsatt tilbakeblokkering ut på E6, og kapasitetsøkning i
Svebergkrysset reduserer ikke kødannelsene på E6 i sørlig grad.

Scenario B2/B2+

Scenario B2 gir ekstreme køer og forsinkelser i Svebergområdet Det oppstår
tilbakeblokkeringer ut på E6, med saktegående køer som strekker seg helt fra
Sveberg til Stav (om lag 2 km).
Ved å bygge mer kapasitet i Svebergkrysset (B2+) reduseres køer og
forsinkelser på Vuluvegen. Det blir imidlertid fortsatt tilbakeblokkering ut på E6,
og kapasitetsøkning i Svebergkrysset reduserer ikke kødannelsene på E6 i sørlig
grad.

Scenario B3/B3+

Scenario B0 gir lange køer og store forsinkelser i Svebergkrysset retning
Vuluvegen og ny forbindelse Sveberg – Hommelvik. Det blir imidlertid ikke
tilbakeblokkering fra Svebergkrysset og ut på E6. Trafikken flyter derfor godt på
E6 gjennom Malvik.
Ved å bygge mer kapasitet i Svebergkrysset (B3+) reduseres køer og
forsinkelser vesentlig, og trafikkavviklingen blir god sammenliknet med andre
alternativer med høy trafikkgenerering fra planlagte industriområder.

Oppsummering

Modellresultatene tilsier at trafikkavviklingen i Svebergområdet blir relativt god
ved lav trafikkgenerering til/fra planlagte industriområder. Jo høyere
trafikkgenerering, jo mer avviklingsproblemer og kødannelser vil det bli i
Svebergområdet. Dette øker viktigheten av ruterkryss ved Reitan og ny
forbindelse mellom Vuluvegen og Hasetvegen. Reitankrysset har god kapasitet
til å ta imot trafikk fra utbyggingsområdene, og dermed avlaste Svebergkrysset.
Svebergkrysset har begrenset reservekapasitet, selv ved utvidelse av
rundkjøringene og brua som krysser E6.
Ved trafikkgenerering som tilsvarer maksimalverdiene i Håndbok V713
Trafikkberegninger, tilsier modellberegningene at det vil oppstå store
avviklingsproblemer og kødannelser. Dersom det ikke bygges en adkomst til
Vuluvegen via nytt ruterkryss på Reitan, viser modellen tilbakeblokkering ut på
E6. Dette resulterer i lange køer og forsinkelser på E6.
Det må påpekes at scenariene med de mest ekstreme tilfellene av
avviklingsproblemer og forsinkelser sannsynligvis ikke vil oppstå i virkeligheten.
Årsaken er at både trafikantene og utbyggere til en viss grad vil tilpasse seg.
Dersom det å etablere industrivirksomhet på de planlagte tomtene ser ut til å
medføre lange køer og forsinkelser, er det sannsynlig at tomtene vil bli mindre
attraktive – både med tanke på utbygging og med tanke på besøk for publikum.
Det at utbyggere og trafikanter vil tilpasse seg, er imidlertid ikke et argument
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for å bygge en suboptimal løsning. Dersom det er ønskelig å tilrettelegge for ny
virksomhet i Svebergområdet, må det tilrettelegges for god adkomst. Industri
og handel med tunge varegrupper er ikke formål som kan betjenes med
kollektivtransport. God fremkommelighet på lokalvegnettet er viktig for
næringslivet. Dersom ny E6 nord/øst for Trondheim skal gi den tiltenkte
samfunnsnytten og trafikksikkerheten er det avgjørende å sørge for
kryssløsninger som sørger for at trafikken på E6 flyter uforstyrret, uten fare for
tilbakeblokkering og kødannelser.
Det må også påpekes at turproduksjonen i området kan bli enda høyere enn det
som er lagt til grunn i B-scenariene (høy trafikkgenerering). Dersom deler av
arealene i utbyggingsområdene benyttes til handel/kontor i stedet for industri,
vil dette gi en vesentlig økning i turproduksjon. Dette vil øke viktigheten av
adkomstløsninger med god kapasitet, for å unngå kødannelser med risiko for
tilbakeblokkering ut på E6.

6.1

Estimert trafikkvolum på ny forbindelse
mellom Sveberg og Hommelvik

Resultatene viser at den nye forbindelsen mellom Hommelvik og Sveberg
påvirker trafikkavviklingen i Svebergkrysset negativt, spesielt i scenariene med
høy trafikkbelastning i Svebergområdet. Det er derfor avgjørende at modellen
gir et godt estimat på fremtidig trafikk på denne forbindelsen. Det er derfor gjort
en kontrollregning mot tidligere beregninger utført av Rambøll (se figur 11):

Figur 11 ÅDT-beregninger Sveberg - Hommelvik (Rambøll, 2010)

Rambølls rapport Trafikkanalyse Sveberg – Hommelvik (2010) anslår en ÅDT på
3000 kjt/d på den fremtidige forbindelsen mellom Sveberg og Hommelvik.
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Beregningsåret i Rambølls rapport er 2020, mens nye beregninger har
beregningsår 2040. Fylkesvise prognoser for trafikkvekst tilsier en samlet økning
på 20 % i perioden 2020-2040.
Rambølls beregninger fra 2010 er basert på RTM, mens COWIs beregninger er
utført med Aimsun. Dette er to ulike modellverktøy – hver med sine styrker og
svakheter.
Aimsun er vesentlig mer detaljert enn RTM. Der RTM gir verdier på døgntrafikk
(ÅDT), modellerer Aimsun enkeltkjøretøy – for en kortere tidsperiode. Det betyr
at resultater fra RTM og Aimsun må tolkes og bearbeides noe før de kan
sammenliknes. I forbindelse med beregning av ÅDT på fremtidig forbindelse
mellom Sveberg og Hommelvik er det benyttet følgende metode for å fremskaffe
sammenliknbare tall:
Fremskriving av

›

ÅDT fra RTM
Omregning fra

ÅDT-tall fra RTM multipliseres med 1,2 for å fremskrive trafikken fra 2020til 2040-nivå

›

timestrafikk i
Aimsun til ÅDT-tall

Nærliggende trafikkregistreringspunkt tilsier at omtrent 12 % av
døgntrafikken inntreffer i makstimen

›

Modellert trafikkvolum i makstimen divideres på 0,12 for å finne døgntrafikk

›

Døgntrafikken multipliseres med 0,9 for å justere for forskjellen på
yrkesdøgntrafikk (YDT) og årsdøgntrafikk (ÅDT)

Rambøll beregnet en ÅDT på 3000 kjt/d for 2020. Dette tilsvarer 3600 kjt/d,
fremskrevet til 2040-situasjon.
Beregningene (A0) i denne rapportene gir et ÅDT-estimat på om lag 4100 kjt/d,
etter beregningsmetodikken beskrevet over. Dette innebærer imidlertid en del
nyskapt trafikk fra de planlagte industriområdene (700 kjt/d på den planlagte
forbindelsen Sveberg – Hommelvik). Dersom man legger disse til Rambølls ÅDTestimater, blir sammenlikningen som følger:

›

Rambølls estimater fremskrevet til 2040 og lagt til 700 kjt/d fra nye
industriområder gir en ÅDT på 4300 kjt/d

›

COWIs estimater gir en ÅDT i 2040 på 4100 kjt/d

Det betyr at Rambølls og COWIs ÅDT-estimater i 2040-situasjon for den
planlagte forbindelsen mellom Sveberg og Hommelvik stemmer meget godt
overens, selv om det er benyttet totalt ulike fremgangsmåter og verktøy. Dette
er ikke et bevis på at estimatene er korrekte, men det gir støtte til beregningene
og konklusjonene som fremkommer.
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Sveberg 2040 - Scenario A: Lav nyskapt
trafikk

I dette delkapitlet presenteres beregningsresultater for scenario A, altså lav
nyskapt trafikk fra de planlagte industriområdene mellom Sveberg og Reitan.

6.2.1 Scenario A0
I scenario A0 er det forutsatt lav trafikkgenerering til og fra planlagte
industriområder. I tillegg er det lagt inn følgende tiltak:

›

Det er lagt inn forbud mot gjennomkjøring over/under E6 på Vuluvegen og
Svedalsvegen.

›

Det bygges nytt ruterkryss på Reitan, i henhold til reguleringsplan.

›

Det bygges ny forbindelse mellom Vuluvegen og Hasetvegen/Reitankrysset

›

Det bygges ny forbindelse mellom Sveberg og Hommelvik

Figur 12 viser simulert forsinkelse i mest belastede kvarter for scenario A0.

Figur 12 Forsinkelse ved Sveberg i mest belastede kvarter i 2040-situasjon (A0)

Med lav trafikkgenerering fra nye industriområder er avviklingen relativt god i
hele området. Reitankrysset er med på å avlaste Svebergkrysset, og sikrer
dermed mot større kødannelser i Svebergområdet.
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Modellen tilsier at omkring 240 kjøretøy vil benytte den nye forbindelse mellom
Vuluvegen og Hasetvegen (Reitankrysset) i maks-timen. Tilsvarende tall for den
nye forbindelsen mellom Sveberg og Hommelvik er 550 kjøretøy i maks-timen.
Tabell 8 Estimert trafikkvolum på planlagte vegforbindelser (A0)
Høyeste timetrafikk

Estimert ÅDT

Ny forbindelse
VuluvegenHasetvegen

240

1100

Ny forbindelse
Sveberg Hommelvik

550

4100

6.2.2 Scenario A1
› Det er lagt inn forbud mot gjennomkjøring over/under E6 på Vuluvegen og
Svedalsvegen.

›

Det bygges IKKE nytt ruterkryss på Reitan

›

Det bygges IKKE ny forbindelse mellom Vuluvegen og
Hasetvegen/Reitankrysset

›

Det bygges ny forbindelse mellom Sveberg og Hommelvik

Figur 13 Forsinkelse ved Svebergkrysset i mest belastede kvarter i 2040-situasjon (A1)
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Med lav trafikkgenerering fra nye industriområder er avviklingen relativt god i
hele området. I dette scenariet vil Reitankrysset ikke være med på å avlaste
Svebergkrysset, i og med at den nye forbindelsen ikke bygges. Det blir dermed
noe økning i kødannelser i Svebergområdet.
Modellen tilsier at omkring 500 kjøretøy vil benytte den nye forbindelse mellom
Sveberg og Hommelvik i maks-timen.
Tabell 9 Estimert trafikkvolum på planlagte vegforbindelser (A1)
Høyeste timetrafikk

Estimert ÅDT

Ny forbindelse
VuluvegenHasetvegen

-

-

Ny forbindelse
Sveberg Hommelvik

500

3750

Figur 14 Øyeblikksbilde fra Svebergkrysset med enkle felt i tilfartene i rundkjøringene

Som vist i figur 14, er reservekapasiteten tidvis lav med enkle felt i tilfartene på
rundkjøringene. Det oppstår noe kø, men ikke nok til å skape tilbakeblokering ut
på E6. Det kreves imidlertid ikke stor trafikkøkning før fare for tilbakeblokkering
inntreffer.
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6.2.3 Scenario A2
› Det er lagt inn forbud mot gjennomkjøring over/under E6 på Vuluvegen og
Svedalsvegen.

›

Det bygges IKKE nytt ruterkryss på Reitan

›

Det bygges IKKE ny forbindelse mellom Vuluvegen og
Hasetvegen/Reitankrysset

›

Ny forbindelse mellom Sveberg og Hommelvik er ikke ferdigstilt

Figur 15 Forsinkelse ved Svebergkrysset i mest belastede kvarter i 2040-situasjon (A2)

Med lav trafikkgenerering fra nye industriområder er avviklingen god i hele
området. I dette scenariet vil Reitankrysset ikke være med på å avlaste
Svebergkrysset, i og med at den nye forbindelsen ikke bygges. I og med at det
heller ikke er lagt inn noen ny forbindelse mellom Sveberg og Hommelvik, får
Svebergkrysset heller ingen ekstra belastning fra nord-øst. Det blir dermed kun
minimale kødannelser i Svebergområdet.
Tabell 10 Estimert trafikkvolum på planlagte vegforbindelser (A2)
Høyeste timetrafikk

Estimert ÅDT

Ny forbindelse
VuluvegenHasetvegen

-

-

Ny forbindelse
Sveberg Hommelvik

-

-
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6.2.4 Scenario A3
› Det er lagt inn forbud mot gjennomkjøring over/under E6 på Vuluvegen og
Svedalsvegen.

›

Det bygges nytt ruterkryss på Reitan

›

Det bygges ny forbindelse mellom Vuluvegen og Hasetvegen/Reitankrysset

›

Ny forbindelse mellom Sveberg og Hommelvik er ikke ferdigstilt

Figur 16 Forsinkelse ved Svebergkrysset i mest belastede kvarter i 2040-situasjon (A3)

Med lav trafikkgenerering fra nye industriområder er avviklingen god i hele
området. I dette scenariet vil Reitankrysset være med på å avlaste
Svebergkrysset (220 kjøretøy i maks-timen). I og med at det ikke er lagt inn
noen ny forbindelse mellom Sveberg og Hommelvik, får Svebergkrysset ingen
ekstra belastning fra nord-øst. Det blir dermed kun minimale kødannelser i
Svebergområdet, og reservekapasiteten er god.
Tabell 11 Estimert trafikkvolum på planlagte vegforbindelser (A3)
Høyeste timetrafikk

Estimert ÅDT

Ny forbindelse
VuluvegenHasetvegen

220

900

Ny forbindelse
Sveberg Hommelvik

-

-
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6.3

Sveberg 2040 – Scenario B: Høy nyskapt
trafikk

I dette delkapitlet presenteres beregningsresultater for scenario B, altså høy
nyskapt trafikk fra de planlagte industriområdene mellom Sveberg og Reitan.

6.3.1 Scenario B0
› Det er lagt inn forbud mot gjennomkjøring over/under E6 på Vuluvegen og
Svedalsvegen.

›

Det bygges nytt ruterkryss på Reitan, i henhold til reguleringsplan.

›

Det bygges ny forbindelse mellom Vuluvegen og Hasetvegen/Reitankrysset

›

Det bygges ny forbindelse mellom Sveberg og Hommelvik

Figur 17 Forsinkelse i mest belastede kvarter i 2040-situasjon (B0)
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Figur 18 Forsinkelse i mest belastede kvarter i 2040-situasjon (B0+)

Med høy trafikkgenerering fra nye industriområder oppstår store
avviklingsproblemer i Svebergområdet, spesielt i scenario B0. I og med at
Reitankrysset er med på å avlaste Svebergkrysset, unngås tilbakeblokkering ut
på E6. Med økt kapasitet i rundkjøringene i Svebergkrysset (scenario B0+)
reduseres også forsinkelsene på lokalvegnettet til et (noenlunde) akseptabelt
nivå. Hele 750 kjøretøy benytter den nye forbindelsen mellom Vuluvegen og
Hasetvegen (Reitankrysset) i maks-timen. På grunn av kapasitetsproblemer i
Sveberg-krysset øker ikke trafikken på den nye forbindelsen mellom Sveberg og
Hommelvik tilsvarende – selv om flere ønsker å benytte denne traséen er det
ikke kapasitet til flere i rushtrafikken.
Tabell 12 Estimert trafikkvolum på planlagte vegforbindelser (B0)
Høyeste timetrafikk

Estimert ÅDT

Ny forbindelse
VuluvegenHasetvegen

750

3100

Ny forbindelse
Sveberg Hommelvik

470*

3525*

*Lavere trafikk enn ventet grunnet kapasitetsbegrensning i Svebergkrysset
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6.3.2 Scenario B1
› Det er lagt inn forbud mot gjennomkjøring over/under E6 på Vuluvegen og
Svedalsvegen.

›

Det bygges IKKE nytt ruterkryss på Reitan

›

Det bygges IKKE ny forbindelse mellom Vuluvegen og
Hasetvegen/Reitankrysset

›

Det bygges ny forbindelse mellom Sveberg og Hommelvik

Figur 19 Forsinkelse i mest belastede kvarter i 2040-situasjon (B1)

Figur 20 Forsinkelse i mest belastede kvarter i 2040-situasjon (B1+)
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Med høy trafikkgenerering fra nye industriområder oppstår store
avviklingsproblemer i Svebergområdet. I og med at Reitankrysset i dette
scenariet ikke er med på å avlaste Svebergkrysset, oppstår tilbakeblokkering ut
på E6. Økt kapasitet i rundkjøringene i Svebergkrysset (scenario B1+) er ikke
nok til å avhjelpe situasjonen. På grunn av kapasitetsproblemer i Svebergkrysset er trafikkvolumet på forbindelsen mellom Sveberg og Hommelvik relativt
lavt – selv om flere ønsker å benytte denne traséen er det ikke kapasitet til flere
i rushtrafikken.
Tabell 13 Estimert trafikkvolum på planlagte vegforbindelser (B1+)
Høyeste timetrafikk

Estimert ÅDT

Ny forbindelse
VuluvegenHasetvegen

-

-

Ny forbindelse
Sveberg Hommelvik

470*

3525*

*Lavere trafikk enn ventet grunnet kapasitetsbegrensning i Svebergkrysset

6.3.3 Scenario B2
› Det er lagt inn forbud mot gjennomkjøring over/under E6 på Vuluvegen og
Svedalsvegen.

›

Det bygges IKKE nytt ruterkryss på Reitan

›

Det bygges IKKE ny forbindelse mellom Vuluvegen og
Hasetvegen/Reitankrysset

›

Ny forbindelse mellom Sveberg og Hommelvik er ikke ferdigstilt

Figur 21 Forsinkelse i mest belastede kvarter i 2040-situasjon (B2)
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Figur 22 Forsinkelse i mest belastede kvarter i 2040-situasjon (B2+)

Med høy trafikkgenerering fra nye industriområder oppstår store
avviklingsproblemer i Svebergområdet. I og med at Reitankrysset i dette
scenariet ikke er med på å avlaste Svebergkrysset, oppstår tilbakeblokkering ut
på E6. Økt kapasitet i rundkjøringene i Svebergkrysset (scenario B2+) reduserer
faren for tilbakeblokkering på E6 østfra, men er ikke nok til å avhjelpe
situasjonen på E6 vestfra.
Tabell 14 Estimert trafikkvolum på planlagte vegforbindelser (B2)
Høyeste timetrafikk

Estimert ÅDT

Ny forbindelse
VuluvegenHasetvegen

-

-

Ny forbindelse
Sveberg Hommelvik

-

-

6.3.4 Scenario B3
› Det er lagt inn forbud mot gjennomkjøring over/under E6 på Vuluvegen og
Svedalsvegen.

›

Det bygges nytt ruterkryss på Reitan

›

Det bygges ny forbindelse mellom Vuluvegen og Hasetvegen/Reitankrysset

›

Ny forbindelse mellom Sveberg og Hommelvik er ikke ferdigstilt
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Figur 23 Forsinkelse i mest belastede kvarter i 2040-situasjon (B3)

Figur 24 Forsinkelse i mest belastede kvarter i 2040-situasjon (B3+)

Med høy trafikkgenerering fra nye industriområder oppstår store
avviklingsproblemer i Svebergområdet dersom det velges enkle felt i tilfartene
på rundkjøringene i Svebergkrysset. I og med at Reitankrysset i dette scenariet
er med på å avlaste Svebergkrysset, unngås likevel tilbakeblokkering ut på E6.
Økt kapasitet i rundkjøringene i Svebergkrysset (scenario B3+) reduserer i
tillegg forsinkelsene på lokalvegnettet til et meget akseptabelt nivå.
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Tabell 15 Estimert trafikkvolum på planlagte vegforbindelser (B3)
Høyeste timetrafikk

Estimert ÅDT

Ny forbindelse
VuluvegenHasetvegen

780

3200

Ny forbindelse
Sveberg Hommelvik

-

-
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Oppsummerende diskusjon

Oppsummerende diskusjon av forutsetninger, beregninger og resultater:
Bakgrunn /
Forutsetninger

Det skal bygges ny E6 fra Ranheim til Åsen i Trøndelag. Deler av traséen går
gjennom Malvik kommune. Malvik kommune planlegger og tilrettelegger for
utbygging av industri i området Reitan – Sveberg, på sørsiden av E6.
I den forbindelse ønsker Malvik kommune å vurdere mulige løsninger for
lokalvegnettet i området, og dets tilknytning til nye E6.

Beregninger

Simuleringsverktøyet Aimsun er benyttet for å analysere virkningen av ulike
løsningsvalg for lokalvegnettet i Malvik. Følgende fremgangsmåte er benyttet:

›

Dagens situasjon er generert ved å lage et subnetwork i Aimsun fra
Trondheims-modellen

›

Modellen er kalibrert ved hjelp av telledata fra tellepunkter og
bomstasjoner, og supplert med ÅDT-data fra vegkart.no

›

Trafikken er fremskrevet fra dagens situasjon til 2040-situasjon på grunnlag
av fylkesvise prognoser for generell trafikkøkning, økning av
gjennomgangstrafikk på E6 for å oppnå samsvar med reguleringsplanens
prognoser for trafikkvolum på E6, samt beregning av nyskapt trafikk fra
planlagte industriområder. Det er beregnet to ulike nivåer for nyskapt
trafikk (lav og høy).

›

Vegnettet er oppdatert i henhold til reguleringsplan. Ulike løsninger for
lokalvegnett og tilknytning til E6 er testet.

Oppsummering av
resultater

Modellresultatene tilsier at trafikkavviklingen i Svebergområdet blir relativt god
ved lav trafikkgenerering til/fra planlagte industriområder. Jo høyere
trafikkgenerering, jo mer avviklingsproblemer og kødannelser vil det bli i
Svebergområdet. Økt trafikkgenerering øker viktigheten av ruterkryss ved
Reitan og ny forbindelse mellom Vuluvegen og Hasetvegen.
Ved trafikkgenerering som tilsvarer maksimalverdiene i Håndbok V713
Trafikkberegninger, tilsier modellberegningene at det i de fleste scenarier vil
oppstå store avviklingsproblemer og kødannelser. Dersom det ikke bygges en
adkomst til Vuluvegen via nytt ruterkryss på Reitan, viser modellen
tilbakeblokkering ut på E6. Dette resulterer i lange køer og forsinkelser på E6.
Reitankrysset har god kapasitet til å ta imot trafikk fra utbyggingsområdene, og
dermed avlaste Svebergkrysset. Svebergkrysset har begrenset reservekapasitet,
selv ved utvidelse av rundkjøringene og brua som krysser E6.
Ny vegtrase mellom Sveberg og Hommelvik vil gi vesentlig bedre forbindelse
mellom de to områdene. Det må imidlertid påpekes at den planlagte
forbindelsen vil bidra til økt belastningsgrad i Svebergkrysset, som allerede har
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visse avviklingsproblemer i rushtrafikken. Dette bør hensyntas i den videre
planleggingen. Følgende tiltak vil virke avbøtende:

›

Bygging av nytt ruterkryss på Reitan og ny forbindelse mellom Vuluvegen
og Hasetvegen

›

Doble felt i (enkelte tilfarter i) rundkjøringene i Svebergkrysset

›

Mulighet for å kjøre utenom Svebergkrysset for lokaltrafikk som ikke skal
til/fra E6
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Høringsinnspill fra Malvik kommune på søknad fra Fylkesmannen
i Trøndelag om bruk av rotenon for å fjerne gjedde fra fem tjern i
Lånkeområdet, Stjørdal kommune (2018/4640)
Rådmannens innstilling:
Malvik kommune er positiv til tiltaket med å bruke rotenon til å fjerne gjedde i 5 vann i Lånke i
Stjørdal kommune. Fremmede arter utgjør en trussel mot biologisk mangfold. Før tiltaket
gjennomføres må både risikovurdering og kost/nytte analyser vise en klar samfunnsmessig
gevinst. Bevaringstiltak og risikoreduserende tiltak er viktige for å redusere eventuelle negative
effekter av tiltaket på naturmangfoldet. Tiltaket bør brukes til å skaffe ny kunnskap. Samtidig
kan tiltaket også spre eksisterende kunnskap om konsekvensene av fremmede arter for andre
arter, naturtyper og økosystem.

Vedlegg:
Søknad om bruk av rotenon i 5 vann i Lånke, Stjødal kommune
Kart

Saksdokumenter (ikke vedlagt):
Sammendrag:
Malvik kommune er positiv til tiltaket, men understreker viktigheten av god risikovurdering og
gjennomføring av risikoreduserende tiltak for å sikre at nytteverdien av tiltaket er klart større
enn kostnadene. Kostnadene omfatter da både de prissatte konsekvensene og de ikke-prissatte
konsekvensene av tiltaket. Bevaringstiltak for stedegne ørretbestander og tilpasning av tidspunkt
for gjennomføring av rotenonbehandling, for å redusere sannsynligheten for negativ påvirkning
av naturmangfold, vurderes som viktig. Spesielt viktig er det å unngå negativ påvirkning på
laks- og sjøørretbestandene i Homla. Siden Malvik og Stjørdal kommuner er i kjerneområdet for
salamander i Midt-Norge, vil hensynet til salamander også være viktig å ta hensyn til.
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Saksopplysninger
Søknaden
Fylkesmannen i Trøndelag søker Miljødirektoratet om å bruke Legumin (rotenonløsning) til å
fjerne gjedde i 5 vann i Lånke i Stjørdal kommune, ved grensen til Malvik kommune. Gjedda er
en fremmed og uønsket art i området som er ulovlig utsatt. Veterinærinstituttet har utarbeidet
plan for fjerning og vil også ha ansvar for gjennomføringen av tiltaket.
Området
Vannene som skal rotenonbehandles er lille Røsttjønna, østre og vestre Koltjønna, Hakktjønna
og Lomtjønna. Vestre Koltjønna ligger i Malvik kommune. Avstanden fra vestre Koltjønna til
Nævra er ca. 1,3 kilometer. Derifra er det ca. 3 kilometer til Homla. Fra lille Røsttjønna til
Høybybekken er det ca.1,9 kilometer og fra Høybybekken ca. 2,8 kilometer til Homla.
Bakgrunnen
Gjedde er en effektiv rovfisk som spiser annen fisk. Spredning av gjedde til områder som ikke
naturlig har gjedde, blir vurdert som den alvorligste trusselen mot stedegne ørretbestander i
Norge. Gjedde står på svartelista til Artsdatabanken. Gjedda vurderes å være en negativ
påvirkning for arter, naturtyper og økosystemer i områder den ikke hører naturlig til.
Risikoen for ytterligere spredning av gjedde i området, blir redusert når gjedda fjernes i de 5
vannene. Fylkesmannen ønsker å gjennomføre rotenonbehandlingen sommer/høst 2018.
Økonomiske konsekvenser for kommunen
Saken har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen.
Vurdering
Formålet med tiltaket er å redusere virkningen som en fremmed art (gjedde) har på stedegent
naturmangfold. Tiltak mot fremmede skadelige organismer reduserer tapet av biologisk
mangfold. Fremmede arter innvirker på næringskonkurransen mellom arter, vannkvalitet,
bunndyrsamfunn, parasitter og sykdommer, fuglesamfunn, genetikk og reduserer natur- og
rekreasjonsverdien.
Spesielt i små og grunne innsjøer vil gjedda kunne ødelegge ørretbestander. Gjedda spiser opp
det aller meste av ørreten samtidig som den spiser sine egne. Resultatet for vannet blir gjerne
noen gjedder og enkelte få ørreter som er store nok til å unnslippe gjedda.
Det viser seg ofte at tanken bak utsetting av gjedde, har vært at gjedda skal spise opp og
kultivere «overbefolkede» ørret og røyevann slik at kvaliteten og gjennomsnittsvekta på ørret og
røye i vannet skulle øke. Utfisking av små ørret og røye med garn og ruser er arbeidskrevende.
Planen har vært at gjedda skulle gjøre jobben. Men de som satte ut gjedda forutså ikke at gjedda
kunne formere seg og ødelegge vann og hele vassdrag.
For å begrense skade og redusere kostnadene for samfunnet, er det viktig at tiltak settes i verk så
snart som mulig. Risikovurdering av tiltaket er viktig for å sikre at rotenonbehandlingen ikke gir
uønskede konsekvenser for naturmangfoldet. Kost/nytte-vurderingen må synliggjøre en klar
positiv samfunnsgevinst, hvis ikke bør ikke tiltaket gjennomføres. Av den grunn er det viktig å
sikre at bunndyrsamfunnene ikke blir endret i artssammensetning og antall. De stedegne
ørretbestandene må sikres før behandling av rotenon, slik at lokaltilpasset fisk settes ut igjen så
snart tiltaket er gjennomført. I små dammer og tjern som er naturlig fisketomme, skal det ikke
settes ut fisk av hensyn til amfibier og bunndyr. Tidspunkt for gjennomføring må tilpasses slik
at eventuelle negative konsekvenser blir redusert så mye som mulig.
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For Malvik kommune er det derfor viktig at laks- og sjøørretbestandene i Homla ikke blir
negativt påvirket. Nyere kunnskap om gytefisk og ungfisk i Homla viser at tilstanden for
fiskebestandene ikke er god (jf. Rapport fra Vitenskapelig råd for laksefisk). Tiltaket må derfor
ikke gi uakseptabel påvirkning av disse bestandene. Bevaringstiltak for stedegne ørretbestander
må vurderes og bør gjennomføres slik at genetisk mangfold blir ivaretatt.
Malvik og Stjørdal kommuner ligger i kjerneområdet for salamander i Midt-Norge, og har
derfor et særlig ansvar for å ivareta og legge til rette for salamander. Kjente lokaliteter må
bevares, og i naturlig fisketomme dammer som i dag har fisk, bør fisken fjernes. Hensynet til
amfibier, dyreplankton og bunndyr tilsier at rotenonbehandling bør gjennomføres på et tidspunkt
(sen sommer/høst) når sannsynligheten for negativ påvirkning for disse blir minst.
Fylkesmannen har laget plakater hvor det fokuseres på viktigheten av å stoppe spredning av
fremmede arter. Informasjonstiltak er svært viktig del av dette arbeidet, og tiltaket i Lånke må
brukes aktivt til å spre kunnskapen om problemet og konsekvensene av fremmede arter.
Tilstanden til fiskebestandene av gjedde og ørret i disse vannene bør dokumenteres med tanke
på artssammensetning, bestandstetthet sett i forhold til hydrologiske forhold, slik at vi får enda
bedre kunnskap om konsekvensene utsetting av gjedde har for små, grunne vann.
Malvik kommune er positiv til tiltaket, men understreker viktigheten av god risikovurdering og
gjennomføring av risikoreduserende tiltak for å sikre at nytteverdien av tiltaket er klart større
enn kostnadene. Kostnadene omfatter da både de prissatte konsekvensene og de ikke - prissatte
konsekvensene av tiltaket.
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Fjerning av gjedde i tjern i Stjørdal kommune - søknad om
utslippstillatelse for CTF - Legumin
Gjedde er en regional fremmed art i Trøndelag, en rovfisk som predaterer sterkt på andre
opprinnelige fiskearter. I samarbeide med Stjørdal kommune la vi i 2015 en plan om å fjerne
gjedde fra Stjørdal kommune. I 2016 ble gjedde fjernet fra Råvatnet og Bjørgtjønna ved bruk
av Legumin (rotenonløsning). Planen er å fjerne gjedde i fem resterende tjern i
Lånkeområdet i 2018. Gjedde er tidligere ulovlig utsatt i området.
Plan for fjerning av gjedde er utarbeidet av Veterinærinstituttet og følger vedlagt.
Veterinærinstituttet vil også være faglig ansvarlig for gjennomføringen av behandlingen.
Hvis ønskelig kan Fylkesmannen foreta høring av planen.
Søknad om økonomisk støtte til aksjonen er tidligere innmeldt til Miljødirektoratet og
spesifisert budsjett er spilt inn fra Veterinærinstituttet. Det forutsettes videre at CTF –
Legumin kan tas ut fra lager i Malvik.
Med hilsen

Anne Sundet Tangen
(e.f.)

Anton Rikstad
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Søknad om utslippstillatelse for rotenonbehandling
av lille Røsttjønna, østre og vestre Koltjønna,
Hakktjønna og Lomtjønna i Stjørdal kommune

Gjedde ble først introdusert til området rundt 1930- 1940 og videre
spredt på 90- og 2000 tallet.
Gjedde er en effektiv rovfisk som spiser annen fisk. Spredning av
gjedde blir vurdert som den alvorligste trusselen mot stedegne
aurebestander i Norge. I tillegg er det fare for overføring av
sjukdommer og parasitter.
Gjedde er listet i Artsdatabankens svarteliste, og er vurdert til å
kunne ha negativ effekt på naturlige habitater og økosystemer,
stedegne fiskestammer, genetisk mangfold, og være en mulig vektor
for sykdommer/parasitter. Spredningsfaren videre nedover i
vassdraget til Nævra og Homla vurderes som reel. Det er også en fare
for at mennesker kan flytte gjedde til andre nærliggende vann.
Rotenonbehandling med CFT-Legumin er vurdert som det eneste
tiltaket som vil kunne fjerne gjedda fra området. Totalt areal på alle
vann er 132 460 ha. Beregnet vannvolum er til sammen 741 928 m3.
Vatna har små nedslagsfelt, men det må påregnes en begrenset
behandling i et fåtall tilførselsbekker. Det må også tas høyde for full
fiskedød i Koltjønnbekken ned mot samløp med Homla og betydelig
fiskedød de første hundre meterne av Nævra. Det forventes ingen
fiskedød i Homla. Det søkes om tillatelse til bruk av inntil 1050 l
rotenon. Veterinærinstituttet vil lede selve behandlingen.
Fylkesmannen i Trøndelag søker herved om utslippstillatelse til bruk
av CFT-Legumin i lille Røsttjønna, østre og vestre Koltjønna og
Hakktjønna. Vi ønsker å gjennomføre rotenonbehandling
sommeren/høsten 2018.
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1. Bakgrunn
Hans Mack Berger utførte på oppdrag av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag høsten
2017 en kartlegging av gjeddeutbredelsen i Leksdal statsallmenning i Stjørdal
kommune med omkringliggende områder. Dette ble sammenstilt med kjent
kunnskap om uttredelse i området (Berger 2018). Kort oppsummert ble gjedde satt
ut i lille Røsttjønna på 1930 - 1940 tallet. I følge dagens grunneier var dette for å
øke størrelsen på auren i tjønna. Lille Røsttjønna drenerer ned i Høybybekken som
munner ut i Homla nesten nede ved Hommelvik. Gjedde ble videre påvist i
Koltjønnin ca. år 1990 og i 2005 i Hakktjønna. Hakktjønna drenerer ned i østre og
vestre Koltjønn, før Koltjønnbekken munner ut i Nævra, som igjen munner ut
ovenfor lakseførende strekning i Homla. Gjedde er ikke påvist i Lomtjønna som
drenerer ned i Hakktjønnbekken. Se figur 1 – 4.
Gjedde er i Stjørdal kommune tidligere kun påvist i Råvatnet og Bjørgtjønna. Disse
ble rotenonbehandlet i 2017 (Sandodden mfl. 2017). Nærmeste gjeddelokalitet er i
Foldsjøen i Malvik kommune, hvor den også er satt ut. Dette er en regulert innsjø
som også drenerer til Homla.

Figur 1. Lille Røsttjønna, østre og veste Koltjønna, Hakktjønna og Lomtjønna. Alle med avløp
til Homla og utløp i Trondheimsfjorden i Hommelvik.
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Figur 2. Østre og vestre Koltjønna med Koltjønnbekken og Nævra

Figur 3. Hakktjønna og Lomtjønna
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Figur 4. Lille Røsttjønna (Røsttjønnin på kartet).

2. Vurdering av trusselbilde
Spredning av fremmede arter blir stadig en større trussel mot naturens mangfold.
Som et ledd i det nasjonale arbeidet med å stoppe tapet av biologisk mangfold i
Norge er det laget en egen handlingsplan for fremmede skadelige arter også i NordTrøndelag (Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 2016). Rapporten skal bidra til å
redusere virkningene som fremmede arter har på stedegent naturmangfold. Tiltak
mot fremmede skadelige organismer er viktig for å nå målet om å stanse tapet av
det biologiske mangfoldet. Skadelige virkninger av nye fiskearter kan være:
Næringskonkurranse med andre fiskearter
Predasjon
Endret vasskvalitet
Endret bunndyrsamfunn
Nye parasitter og sykdommer
Endret fuglesamfunn
Genetiske effekter
Redusert natur- og rekreasjonsverdi
Spredning av ørekyte og gjedde blir vurdert som den alvorligste trusselen mot
stedegne aurebestander. Dette gjelder spesielt aurebestander i mindre og grunne
innsjøer, der store deler av innsjøarealet har habitatkvaliteter som er gunstige for
ørekyte og gjedde. Innførsel av gjedde i en innsjø med aure er ofte ensbetydende
med ødelagte aurebestander (Hesthagen m. fl. 2012). Gjedda er lett å fange, slik
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at det ikke er vanskelig å skaffe fisk til utsetting. Den tåler også svært røff
behandling og kan derfor lett flyttes. Gjedda er en effektiv rovfisk, og den er
særlig effektiv overfor fiskearter som er avhengige av strandsona i innsjøer, eller
stilleflytende partier i elver. Det er flere eksempler på at aurebestander har blitt
utryddet helt etter spredning av gjedde. I Krøderen i Buskerud har auren praktisk
talt forsvunnet fra prøvegarnfangstene etter etableringen av gjedde (Brabrand
2007, 2009). Gjeddas effektivitet som predator på små aure er dokumentert blant
anna i reguleringsmagasinet Løpsjøen i Søndre Rena (Museth m.fl. 2006). Høy
dødelighet hos settefisk av aure på grunn av gjedde er også dokumentert i
Sjursjøen i Hedmark (Johnsen m.fl. 2009).
I 2017 ble Råvatnet og Bjørgtjønna i Stjørdal rotenonbehandlet for å fjerne gjedde.
Før gjedde ble introdusert til disse vatna var de karakterisert med en småfallen og
tallrik aurebestand. Etter behandlingen ble det til sammen plukket opp 8,7 kg fisk i
Bjørgtjønna. Av disse var 3 små aure og resten gjedde. I Råvatnet ble det plukket 4
kg fisk. Av disse var 5 små aure og resten gjedde. Plukkingen viser ikke et
fullstendig bilde av fiskebestandene på behandlingstidspunkt, men det illustrerer
godt bildet av at gjedda har spist opp det meste av auren og også sine egne
artsfrender. Resultatet blir vann med svært lite fisk dominert av småfallen gjedde.
Gjedda kan også bringe med seg den uønskede parasitten grovhaket gjeddemark
(Triaenophorus crassus) når den blir flyttet til nye vann. (Kristoffersen & Amundsen
1993).
Det faktum at gjedde forekommer i en del lokaliteter langt utenfor sitt naturlige
utbredelsesområde, øker potensialet for ytterligere spredning. Dette ser vi også i
dette området, der spredning til Koltjønninn og senere Hakktjønna trolig har
skjedd med flytting av fisk fra lille Røsttjønnna eller Foldsjøen. Slike
enkeltlokaliteter kan derfor lett fungere som sentre for videre lokal spredning. I
tillegg til at utsetting av gjedde er ulovlig, er det ingen positive effekter av å
innføre den til vassdrag med laksefisk.
Gjedde er en rovfisk som i tillegg til å ernære seg av alle typer invertebrater og
fisk i vann utgjør en trussel mot amfibier (frosk og salamander), fugl og pattedyr
som oppholder seg hele eller deler av livsløpet i og ved vassdrag. Gjedda er en
direkte trussel mot det biologiske mangfoldet av stedegne akvatiske arter,
invertebrater og fisk.
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3. Vurdering av tiltak for å bekjempe og hindre spredning av gjedde
Aktuelle tiltak
Bestanden av gjedde i Leksdalen statsallmenning, samt i lille Røsttjønna må
betraktes som to øy-populasjoner. Dette vil si at det er en art som har en
begrenset utbredelse langt fra det naturlige utbredelsesområdet. Nærmeste
gjeddelokalitet er Foldsjøen i Malvik kommune, hvor den også er satt ut. Naturlig
spredning av gjedde til de aktuelle lokalitetene etter en eventuell
utryddelsesaksjon er imidlertid ikke mulig.
Fra dette området er det fare for videre naturlig spredning nedstrøms til Nævra,
der det er områder med sakteflytende vann og elveloner. Det er også
overhengende fare for at mennesker flytter levende gjedde til omkringliggende
vann. Det er derfor nødvendig å iverksette tiltak for å hindre en slik utvikling.
Miljødirektoratet antyder i tidligere tillatelser til rotenonbehandling at det bør
være lav terskel for iverksetting av tiltak for utryddelse av øypopulasjoner.
Eksempel er utrydding av ørekyte med rotenon i tjern på Hardangervidda,
utryddelse av mort i Vikerauntjønna utenfor Trondheim, utryddelse av kanadarøye i
Klokkartjønna i Snåsa, utryddelse av gjedde i Råvatnet og Bjørgtjønna i Stjørdal
kommune og utryddelse av mort i Gjettjønna på Røros. Fylkesmannen i Trøndelag
har fra før stor erfaring med bruk av rotenon i forbindelse med bekjempelse av
lakseparasitten Gyrodactylus salaris og introduserte fiskearter.
Tiltak med utfisking vil kunne redusere spredningsfare, men dette vil etter all
sannsynlighet ikke utrydde gjedda fra området. Spredningsfaren vil fortsatt være
reell. Fangstresultater fra el-fiske viser at det foregår gyting (Berger 2018). Å
utrydde reproduserende fiskestammer med ulike former for fiske er forsøkt flere
ganger. Det har vist seg at bruk av kjemiske bekjempelsesmidler stort sett er den
eneste mulige måten å lykkes på.
Ved å bruke rotenonløsningen CFT-Legumin kan gjedde fjernes helt fra området og
spredningsfaren kan elimineres. Det foreligger i dag ingen andre aktuelle eller
godkjente kjemiske stoffer enn rotenon som kan benyttes for å bekjempe
introduserte fiskearter. Vi vurderer at dette vil være et svært effektivt tiltak for å
fjerne den akutte trusselen gjedda representerer ovenfor de stedegne
fiskestammene i området.
Høsten 2017 ble det gjennomført en detaljert volumberegning av lille Røsttjønna,
østre og vestre Koltjønna og Hakktjønna ved hjelp av målinger med Olex
ekkolodd/kartplottersystem. Alle vanntilførsler så langt opp gjedde kan vandre i
nedslagsfeltet i alle vann ble også kartlagt. Denne kartleggingen ble gjennomført
med tanke på å bestemme aktuell behandlingsmetodikk i tillegg til å kartlegge
potensiell utbredelse av gjedde.
Effekter på vannmiljøet
Rotenon har lavt potensial for akkumulering i akvatiske organismer. Rotenon er
ikke stabilt i miljøet og det lave gasstrykket (<0,001 Pa) begrenser flyktighet.
Rotenon degraderes generelt raskt gjennom ikke-biologiske mekanismer (hydrolyse
og fotolyse) (Finlayson mfl. 2010). Rotenon er et naturlig stoff utvunnet av planter
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fra erteblomstfamilien (Leguminosae) (USEPA 2007). Rotenon er giftig ovenfor
gjellepustende fisk og dyr. Fugler, pattedyr amfibier, muslinger og egg (fisk og
insekter) påvirkes ikke (http://www.miljodirektoratet.no). Det er gjennomført en
rekke studier på effekten av en rotenonbehandling på bunndyrsamfunn. Disse viser
i korte trekk at mange bunndyr opplever en sterk nedgang umiddelbart etter
behandling, men at tetthetene rask tar seg opp (Arnekleiv m. fl. 1997). Det er en
artsspesifikk respons blant akvatiske invertebrater ovenfor rotenon (Mangum &
Madrigal 1999; Eriksen m. fl. 2009). De mest rotenonfølsomme artene opplever en
umiddelbar effekt, men de mer tolerante har en litt forsinket respons (Arnekleiv
m. fl. 2001; Gladsø & Raddum 2002). Reetableringen av de fleste taxa er rask og
ofte komplett i løpet av et år (Arnekleiv m. fl. 1997; Fjellheim 2004; Eriksen m. fl.
2009). Rotenon bioakkumulerer ikke i naturen og brytes ned til vann og CO2
(Finlayson m. fl. 2010). Alle disse studiene har blitt gjennomført med
rotenonløsninger som inneholder synergisten piperonylbutoksid. Løsningen som nå
er tilgjengelig (CFT-Legumin 3,3 %) har ikke det. Studier viser at løsningen med
dette er mindre giftig for bunndyr uten at giftigheten for fisk har blitt redusert
(Finlayson m. fl. 2009).
Ved rotenonbehandlingen mot ørekyte på Hardangervidda i 1999-2000 ble det
utført bunndyrundersøkelser. Her ble det påvist til dels stor dødelighet av bunndyr
under behandlingen, men både diversitet og tetthet av bunndyr var høye kort tid
etter behandlingen (Fjellheim 2004). Året etter behandlingen ble det ikke påvist
signifikante forskjeller mellom tilstanden før og etter behandlingen. Det ble her
konkludert med at bunndyr har en sterk evne til å overleve rotenonbehandlinger
enten ved at de er motstandsdyktige mot rotenon eller at de har stor evne til
rekolonisering (Fjellheim 2004).
Vikerauntjønna (184 moh.) ligger nordvest for Jonsvatnet i Trondheim kommune og
har et areal på 3,7 ha og et maksimalt dyp på 16 m. I et forsøk på å utrydde mort
(Rutilus rutilus) ble Vikerauntjønna rotenonbehandlet med den nye
rotenonløsningen (CFT-Legumin 3,3%) i 2015. Konklusjonen etter
ferskvannsøkologiske undersøkelser før og etter behandlingen viser at
zooplanktonet ble kortvarig slått ut med påfølgende rask reetablering i 2015. Det
skjedde en endring i planktonsamfunnet fra en tilstand med meget små biomasser
av vannlopper (Cladocera) og moderate til middels store biomasser av hoppekreps
(Copepoda) i 2014 til utvikling av meget store biomasser av vannlopper og
reduserte biomasser av hoppekreps i 2015. Artsutvalget var tilnærmet uendret.
Hjuldyrene (Rotatoria) utviklet også uvanlig store biomasser i 2015. De aller fleste
registrerte arter av bunndyr forekom også etter rotenonbehandlingen, og i om lag
like stor tetthet. Èn døgnflueart som ble registrert i relativt høyt antall før
behandling, ble ikke påvist i prøvene fra Vikerauntjønna etter behandlinga, men
var imidlertid til stede i dammen. Marflo, asell og småmuslinger fikk en svak økning
i tetthet etter behandlinga. Likeså overlevde edelkrepsen behandlinga i stort antall
og også de to amfibieartene buttesnutefrosk og nordpadde ble registrert med både
voksne individer, eggklaser og larver i tjønna etter behandling.
Rotenonbehandlingen hadde generelt sett hatt liten eller ingen effekt på det
biologiske mangfoldet (Arnekleiv mfl. 2015).
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Hydrologi og aktuell behandlingsstrategi
Middelvannføring i nedslagsfeltet er om lag 20 liter sekundet. Areal, volum, største
dyp og middeldybde for alle vann med gjedde er gitt i tabell 1.
Tabell 1.

Areal
Volum
Største dyp
Middeldybde

Lille
Røsttjønna
13 985
25 509
5,3
1,8

Østre
Koltjønna
42 416
131 595
10,8
3,1

Vestre
Koltjønna
16 836
29 300
6,5
1,74

Hakktjønna
59 223
555 524
28,2
9,4

*Estimert middeldybde

Hakktjønna drenerer ned i østre og deretter vestre Koltjønna. Ut fra vestre
Koltjønna drenerer Koltjønnbekken ned til Nævra som videre renner ned i den
lakseførende Homla. Aktuelle nedslagsfelt er gitt i tabell 2. Lille Røsttjønna har et
svært lite nedbørsfelt og har kun et diffust sig ut som drenerer direkte ned til
nedre deler av Homla.
Tabell 2. Nedslagsfelt

Middelvannføring
l/s*km2
Areal km2
Homla
19,7
129,3
Nævra
21,3
33,2
Koltjønnbekken
19,8
5,5
Hakktjønna
21,3
2,2

Koltjønnbekkens nedslagsfelt utgjør 16,6 % av Nævras nedslagsfelt og Nævra
nedslagsfelt utgjør igjen 25,7 % av Homlas nedslagsfelt. Ved en eventuell
behandling av Hakktjønna og Koltjønnin må en påregne full dødelighet for fisk i
Koltjønnbekken ned til utløpet i Nævra. Det må også påregnes noe fiskedød i
Nævra der Koltjønnbekken renner ut og litt nedstrøms. Det forventes imidlertid
ingen fiskedød i Homla. Det foventes heller ingen fiskedød i Homla som et resultat
av en eventuell behandling i lille Røsttjønna. Hvis det er overløp på
behandlingstidspunktet vil dette potensielt medføre fiskedød noen hundre meter
ned utløpsbekken, men denne er så liten og periodisk at det trolig ikke befinner seg
fisk her.
Behandling må gjennomføres etter at gjedderogna er klekt. Gjedda gyter på våren
og eggene klekker et par uker senere. Det vil være gunstig å gjennomføre
behandling etter at snøsmeltingen er over og vannføringen har gått noe ned. I
praksis kan man behandle fra og med juli til og med oktober.
Dosering må gjennomføres med lange slanger som kan dosere ned mot bunnen.
Dette for å sikre god innblanding i alle dyp. Dette vil være spesielt viktig i
Hakktjønna.
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Ved å dosere 1 ppm CFT-Legumin gir dette et forbruk på 965 liter. I tillegg må det
tas høyde for et forbruk drøye 50 liter i småbekker. Vi søker derfor om tillatelse til
å benytte inntil 1050 liter CFT-Legumin.
Oppsamling av dødfisk.
Fisketettheten i aktuelle vann er moderat til lav. Fisk i overflata vil bli oppsamlet
og fraktet ut av området og deretter ensilert for levering til godkjent bedrift.
Fjellstyret i Stjørdal, Stjørdalsvassdragets elveeierlag, og Stjørdal jeger og
fiskeforening har sagt seg villig til å bidra i oppsamlingsarbeidet.
Informasjonsarbeid
Kunngjøringer og informasjonsarbeid vil bli håndtert av Fylkesmannen. Eventuelle
spørsmål om selve gjennomføringen av behandlingen og effekter for vannmiljøet
kan rettes til Veterinærinstituttet, seksjon for miljø og smittetiltak ved
prosjektleder Roar Sandodden

4. Naturmangfold i influensområdet, samt nødvendige tillatelser
Det er fra Fylkesmannens side ikke kjent at det fins sårbare eller truede arter i
influensområdet som kan forventes å bli varig berørt av tiltaket. Det er ikke
foretatt spesifikke artsregisteringer i de aktuelle vatna i Lånke som planlegges
behandlet.
Storsalamander er godt undersøkt i området. I tillegg trives den dårlig i tjern med
fisk i. Notatet "Kartlegging av storsalamander i Nord-Trøndelag" viser at flere
tjern/dammer i det aktuelle området er sjekket, men at den kun er funnet i en
dam ved lille Røsttjønna. Denne er det ikke aktuelt å behandle. Både Lomtjønna og
dam ved Hakktjønna er sjekket uten funn (Kilde 2009). Elvemusling finnes ikke.
(Anton Rikstad pers. medd.).
Vi vet mye om hvordan rotenon virker på organismer og bunndyrsamfunn i
ferskvatn. Dette er gjengitt i kapittel 3. Basert på undersøkelser fra
rotenonbehandlinger i tilsvarende lokaliteter vet vi at rotenonbehandlingen har
generelt sett hatt liten eller ingen effekt på det biologiske mangfoldet i
Vikarauntjønna (Arnekleiv mfl. 2015) og på Hardangervidda (Fjellheim 2004). Vi
mener derfor at det ikke er nødvendig med ytterligere undersøkelser.
Fylkesmannen i Trøndelag søker om tillatelse til bruk av påhengsmotor i aktuelle
vann.
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5. Konklusjon
Fylkesmannen i Trøndelag søker Miljødirektoratet om stedsspesifikk bruk av CFTLegumin til bekjempelse av gjedde i lille Røsttjønna, østre og vestre Koltjønna og
Hakktjønna. Det søkes om utslippstillatelse for inntil 1050 liter CFT-Legumin.
Kopi av vedtak etter annet lovverk vil bli formidlet til Miljødirektoratet når dette
er fattet. Vi ber om tilbakemelding dersom enkelte forhold ved søknaden må
utdypes eller dokumenteres bedre.
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25/28 og 29 - Bromsetåsen 12 og 14 - Klage på vedtak
Rådmannens innstilling:
Klage på vedtak tas ikke til følge. Vedtak i delegert sak nr. 14&18, datert 15. januar 2018
opprettholdes.
Dersom det er et flertall for å fatte vedtak om å innvilge dispensasjon må saken utsettes å sendes
ut på høring før endelig vedtak kan vedtas.

Vedlegg:
1. Søknad om bruksendring av Bromsetåsen 12 - 14
2. Bromsetåsen 14 - Avslag på søknad - bruksendring
3. Søknad om omregulering fra fritidsbolig til bolig
4. Søknad om omregulering fra fritidsbolig til bolig
5. Bromsetåsen - søknad om bruksendring av eiendommen - utdypet søknad
6. Nabovarsel og vedlegg til nabovarsel
7. klage på vedtak
8. vedlegg renseanlegg 1
9. vedlegg renseanlegg 2
10. vedlegg vannbrønn

Saksdokumenter (ikke vedlagt):
Kommuneplanens arealdel, datert 20. juni 2011.
Sammendrag:
Søknaden omfatter en bruksendring av fritidseiendom til boligeiendom. Det fremgår av
bestemmelsene at eiendommen ligger innenfor et område avsatt til landbruk -kjerneområde
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jordbruk hvor det ikke er åpnet for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse. Etter en
samlet vurdering kan vi ikke se at fordelene ved å gi en dispensasjon fra kommuneplanen er
klart større enn ulempene, jf. plan- og bygningslovens § 19.
Saksopplysninger
Kommunen har mottatt søknad om bruksendring av en fritidseiendom med bestående hytte til
boligeiendom. Søknaden betraktes til å gjelde kun eiendommen og ikke hytten, og det ble gitt
avslag på søknaden i delegert sak nr. 14/18, datert 15. januar 2018. Vedtaket er nå påklaget, jf.
brev datert 21. januar 2018.
Den omsøkte eiendommen ligger i området Bromset og ligger på østre side av kommunal veg
(Bromsetåsen) ca. 180 meter fra Bostadkrysset. Eiendommen består av to parseller og har et
samlet areal på 2678 m2. Den er bebygd med en fritidsbolig/ hytte og er ikke tilknyttet offentlig
vann eller avløp. Området er uregulert, men omfattes av kommuneplanens arealdel og er avsatt
som et LNF område med hensynsone landbruk. Bebyggelsen langs Bromsetåsen består i dag av
flere bygninger, både fritidsbebyggelse/ hytter og boliger, og er i hovedsak en eldre bebyggelse.
I planbestemmelsene til kommuneplanens arealdel § 6.1 nr 1. heter det:
«Innenfor LNF-områder er det forbudt med spredt bolig, nærings- og fritidsbebyggelse.»
Dette medfører at bruksendring/omdisponering av eiendommen til boligformål ikke er tillatt og
en eventuell godkjenning vil kreve en dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Det er i
planbeskrivelsen kapittel 4.1 åpnet for at omregulering som ikke kommer i konflikt med
jordvernet og hvor det ligger til rette for å benytte allerede eksisterende infrastruktur, kan
behandles i planperioden.
Kommunens adgang til å gi dispensasjon er begrenset. I henhold til plan- og bygningslovens
§19-2 skal hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke bli vesentlig tilsidesatt. I
tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet
vurdering. Dette setter krav til at alle søknader om dispensasjon må være tilstrekkelig begrunnet
for at dispensasjon kan gis.
Tiltakshaver har i sin begrunnelse for klage (datert 21.januar 2018) påpekt følgende:
« I det samme området er det tidligere gitt flere dispensasjoner fra fritidseiendom til
boligeiendom. På Bromsetåsen er det 8 boliger. 4 hytter i området er aktivt i bruk (muligens
permanent bebodd). De andre hyttene i området står tomme og til forfall. Bromsetåsen blir
heller ansett som et boligfelt framfor et hyttefelt. Ved en eventuell bygging vil et
minirenseanlegg bli anvendt, dette renseanlegget har dokumentasjon som tilfredsstiller NS-EN
12566-3, eller tilsvarende standard for rensegrad, slamproduksjon og gjennomsnittlig
lufttemperatur. Det rensede overvannet vil gå ut på egen tomt og via en naturlig bekk som
renner igjennom tomta. Når det gjelder tilknytning til vann vil det bli boret vannbrønn på egen
tomt, slik det står i kommunens krav til omregulering.
I samfunnsdelen av kommuneplanen fokuseres det på en konsentrert og fortettet arealbruk, hvor
det ligger sentralt at man skal kunne nå både arbeid og servicetjenester uten bruk av bil.
Tjenester skal kunne nå lettest mulig ut til innbyggerne i kommunen.
Skolebuss og f.eks. hjemmesykepleie har allerede rute i dette området, noe som vil si at
tjenestetilbud fra kommunen ikke trengs utbedres.
Gode kollektivtilbud finnes i gåavstand til tomta. Knutepunktet Vikhammer med ulike
servicetjenester som, butikk, legesenter, apotek og kollektivtransport ligger i nærheten. Et annet
knutepunkt er Leistad hvor det også er mulig å benytte seg av kollektivtransport.
Kommunen omtaler i sin plandel at det skal «fortettes med kvalitet» hvor de legger et særlig
fokus på kvalitet på utbygging og utvikling av gode bovilkår, noe denne boligen kommer til å
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inneha. Kommunen skal etter planen være med på å bidra for å utvikle attraktive og positive
bomiljø ut i fra et livsløpsperspektiv. Ved en eventuell bygging vil man bygge ut fra et
livsløpsperspektiv som tar hensyn til å skulle kunne bo der i mange år».

Økonomiske konsekvenser for kommunen
Saken gir ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen, men kan over tid gi
kommunen en del utfordringer, både økonomiske og miljømessige. Som eksempel på dette
nevnes lengre reise for hjemme hjelpetjenesten, krav om gatelys og gang- og sykkelfelt, økt krav
til kollektivtransport og annen kommunal tjenesteyting som barnehage og skole.
Vurdering
Kommunens begrunnelse.
Bakgrunn for at kommuneplanens arealdel ikke åpner for nye boliger i LNF-områder:
Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen som viser sammenhengen mellom
framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Hovedtrekkene ved arealdisponeringen, rammer og
betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke hensyn som
må ivaretas ved disponeringen av arealene, skal synliggjøres.
Kommuneplanens samfunnsdel sier noe om hvordan kommunen skal klare å gi best mulig
tjenestetilbud til innbyggere. Samfunnsdelen gir mål og veivalg for utviklingen av Malvik
kommune og kommuneplanenes arealdel er en videreføring av samfunnsdelen. Den skal
tydeliggjøre hvilke hensyn som må ivaretas når kommunens arealer brukes og videre utvikles.
Samfunnsdelens mål 1 – «Vi er en pådriver i helhetlig og fremtidsrettet samfunnsplanlegging
har blitt vektlagt i arbeidet med å definere formålet i de enkelte områdene og hvor det skal åpnes
for boligbygging». I mål 1 heter det blant annet at «Vi skal konsentrere bebyggelsessonene, og
legge til rette for at det er mulig å nå arbeidsplasser og private/offentlige servicetjenester uten
bruk av bil». Dette må sees i sammenheng med mål 8 hvor det blant annet står – «Vi skal bidra
til å redusere utslipp fra motorisert transport og – Vi skal utvikle et godt utbygd og trafikksikkert
gang- og sykkelvegnett». Dette fordrer fortetting nær eksisterende sentrumsbebyggelse og
kollektivårene og er noe av bakgrunnen for at det ikke tillates boligbebyggelse utenfor de
prioriterte områdene.
Spredt boligbygging utenfor områder som er avsatt til dette kan over tid gi kommunen en del
utfordringer, både økonomiske og miljømessige. Som eksempel på dette nevnes lengre reise for
hjemme hjelpetjenesten, krav om gatelys og gang- og sykkelfelt, økt krav til kollektivtransport
og annen kommunal tjenesteyting som barnehage og skole. Det er flere forhold som ikke er
nevnt her som er lagt til grunn i arealdisponeringen. Kommuneplanens arealdel har blitt vedtatt
etter en omfattende samhandlingsprosess hvor også innbyggerne ble invitert til å komme med
innspill til planarbeidet. Dette medfører at kommunen må ha tungtveiende argumentasjon for å
gi dispensasjon. Kommunen er kjent med at det ligger flere eneboliger i nærområdet til den
omsøkte eiendommen, men at disse boligene ble omsøkt oppført og tatt i bruk på 60 – 70 tallet,
dvs. før det forelå en kommuneplan for Malvik kommune.
Vurdering av omsøkte eiendom spesielt.
Omsøkte eiendom er en fritidseiendom i et område med flere hytter, men også boliger. Det er
flere fritidseiendommer i området med like forutsetninger for en omdisponering til bolig, og
dette medfører at denne saken kan være premissgivende for hvordan kommunen ønsker at
området skal utvikles.
Beliggenheten er attraktiv, nærhet til utmark i rolige omgivelser med nærhet til Trondheim.
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Derfor er dette et pressområde for utbygning/ omdisponering av fritidsboliger til helårsboliger,
og en dispensasjon vil øke trykket på resten av området.
En søknad om dispensasjon krever en grunngitt søknad, plan- og bygningsloven § 19-1. ”Før
vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten som nevnt i § 21-3. Særskilt varsel er likevel
ikke nødvendig når dispensasjonssøknad fremmes samtidig med søknad om tillatelse etter
kapittel 20, eller når søknaden åpenbart ikke berører naboens interesser. I dette tilfelle er naboer
varslet og det er ikke kommet inn merknader til søknaden. Regionale og statlige
myndigheter, hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis
dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8.”. Videre står det i § 19- andre avsnitt:
«Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres
fra saksbehandlingsregler».
Kommuneplanens arealdel for Malvik kommune 2010-2021 ble vedtatt 20.6.2011. Der fremgår
det at eiendommen ligger innenfor område hensyn landbruk - kjerneområde jordbruk hvor det
ikke er åpnet for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse.
Området har benevnelsen H510_1: Leistad-Hønstad i planen og hvor disse retningslinjene er
nevnt:
a) Dette er områder som i et 50-års perspektiv forbeholdes jordbruksproduksjon.
b) Det er viktig å unngå å dele opp kjerneområdene i flere mindre deler
c) Retningen på nye utbyggingsområder styres vekk fra kjerneområdene
En tillatelse til bruksendring av fritidseiendommen vil være med på å legge føringer for om
området skal åpnes for boligbebyggelse. Det vil minst være 6 hytter til som er aktuelle som
helårsboliger dersom det gis tillatelse bruksendring av denne eiendommen.
En bruksendring vil øke presset mot tilgrensende jordbruksareal og boligbebyggelse bør
etableres i større sammenhengende områder i tilknytning til skole og annen tjenestestruktur.
Dette utelukker ikke at spredt bebyggelse av boliger kan være aktuelt i deler av kommunen.
Dette er avklart gjennom kommuneplanens arealdel, vedtatt 20.6.2011.
Konklusjon.
Det fremgår av bestemmelsene at eiendommen ligger innenfor et område avsatt til landbruk kjerneområde jordbruk hvor det ikke er åpnet for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse.
Etter en samlet vurdering kan vi ikke se at fordelene ved å gi en dispensasjon fra
kommuneplanen er klart større enn ulempene, jf. plan- og bygningslovens § 19.
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Barbro og Rune Halvorsen
Markabygdveien 472
7560 Vikhammer
Deres referanse: 2017/2895-2

Malvik Kommune
V/ Stræte

Søknad om bruksendring av eiendommen Gnr: 25 Bnr: 28/29 Bromsetåsen 14
Søknad om bruksendring fra fritidsbolig til boligformål.
Visøker om bruksendring av overnevnte tomt, slik at vår sønn Daniel Swendgaard Halvorsen
og samboer Tine Lerbakkkan bygge hus å bosette seg der. De har idag et barn
Daniel og Tine bor idag hos oss iMarkabygdveien 470. Denne leiligheten har
livsløpsstandard, og er opprinnelig en omsorgsleilighet. Den blir iminste laget for en familie
over lengre tid.
Daniel har arbeidet som avløser på gårdsbruk ibygda siden han var 14 år. Daniel er idag 27
år og har fast arbeid som rørlegger, men benyttes fremdeles som avløser når det er krise.
Både Tine og Daniel er aktive i«UL Vidar»(Ungdomslaget Vidar)og har imange år vært med
å tatt ansvar for bygdas ve og vel. ULVidarer et viktigsamlingspunkt for alle sambygdinger.
Nærhet til bygda
Nærhet til bygda og hjemplass er årsak til at de ønsker å bosette seg her.
Det er ikke enkelt å kjøpe seg tomt eller hus her ibygda. De få husene som omsettes, selges
gjerne til familie og slekt.
Framtidige arbeidsplasser
Daniel er rørlegger og arbeider for Caverion iTrondheim. Tine er sykepleier og jobber på
VikhammerVestre med pasienter innen rus og psykiatri.
Viarbeider blant annet for barnevernstjenesten, og tar imot barn og ungdom ihjemmet
vårt. Daniel og Tine er også engasjert idette arbeidet, og vi ser for oss at det på sikt kan bli
flere arbeidsplasser.
Eiendommen Markabygdveien 472, med tilgjengeligomsorgsleilighet og dyrene er sentral i
disse planene.
Nærhet til eiendommen blir da viktig,og tomta 25/28 som bare ligger noen minutters gange
fra oss, vilikke bare gjøre det enkelt med støtte eller avlastning, men også gjøre prosjektet
gjennomførbart. 25/28 grenser for øvrig mot kommunal vei.
Tinebruker også eiendommen og dyrene i forbindelse med jobben sin idag, som terapi for
pasientene ved Vikhammer Vestre.
Vennlig hilsen
Barbro og Rune Halvorsen
Markabygdvegen 472
7560 Vikhammer
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Areal og samfunnsplanlegging

Barbro Halvorsen

Deres ref:

Delegert sak 14/18

Vår ref
2017/2720-5

Saksbehandler
Svein Stræte,
tlf.:73972084

Dato
15.01.2018

Avslag på søknad om bruksendring
Eiendom:

Gnr. 25, Bnr. 28 og 29

Adresse:

Bromsetåsen 14

Tiltakshaver:

Barbro Halvorsen

Tiltak:

Bruksendring av fritidseiendom til boligeiendom.

Vedtak
Malvik kommune viser til søknad om bruksendring 7. januar 2018.
Søknaden om bruksendring avslås hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19- 2 og 21-4.
Klagerett
Du kan klage på vedtaket. Se orientering om rett til å klage og annen generell informasjon i eget
vedlegg.
Dokumentasjon
Søknad
Dokumentasjon ble mottatt 7. januar 2018.
Nabovarsling
Tiltaket er nabovarslet i henhold til plan- og bygningsloven § 21-3. Det er ikke kommet
merknader.

Postadresse
Postboks 140, 7551 HOMMELVIK
E-post:
postmottak@malvik.kommune.no

Besøksadresse
Torggata 7
www.malvik.kommune.no
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Telefon
73972000
Telefaks
73972001

Bank
4218.07.50309
Org.nr
971035560

Malvik kommune, saksnr. 2017/2720-5

Planstatus
For eiendommen gjelder kommuneplanens arealdel, ikrafttredelse 20. juni 2011. Eiendommen
ligger i et LNF område og er bebygd med en hytte og et mindre uthus.
Beskrivelse av tiltaket
Tiltaket omfatter endret bruk av en fritidseiendom til boligformål.
Vurdering
Viser til deres søknad om bruksendring av en fritidseiendom til en boligtomt. Vi betrakter
søknaden til å gjelde selve eiendommen og ikke hytten. Den omsøkte eiendommen ligger i
området Bromset og ligger på østre side av kommunal veg (Bromsetåsen) ca. 180 meter fra
Bostadkrysset. Eiendommen består av to parseller og har et samlet areal på 2678 m2 og er i dag
bebygd med en fritidsbolig/ hytte. Området har ikke offentlig vann eller avløp. Området er
uregulert, men omfattes av kommuneplanens arealdel og er avsatt som et LNF område med
hensynsone landbruk. Bebyggelsen langs Bromsetåsen består i dag av flere bygninger, både
fritidsbebyggelse/ hytter og boliger, og er i hovedsak en eldre bebyggelse.
I planbestemmelsene til kommuneplanens arealdel §6. 1 nr. 1. heter det:
«Innenfor LNF-områder er det forbudt med spredt bolig, nærings- og fritidsbebyggelse.»
Dette medfører at bruksendring/omdisponering av eiendommen til boligformål ikke er tillatt og
krever en eventuell dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Det er i planbeskrivelsen kapittel
4.1 åpnet for at omregulering, som ikke kommer i konflikt med jordvernet og hvor det ligger til
rette for å benytte allerede eksisterende infrastruktur, kan behandles i planperioden.
Tiltakshaver har i liten grad begrunnet sin søknad om dispensasjon fra kommuneplanen, men har
bl.a. påpekt at nærhet til resterende familie vil være et viktig argument. Landlige omgivelser og
nærhet til gårdsdrift vil være et viktig element i denne sammenheng.
Vurdering av dispensasjon
Det er opp til forvaltningens frie skjønn å avgjøre om en dispensasjon skal gis. Ingen har således
krav på dispensasjon. I den enkelte dispensasjonssak må det foretas en konkret og reell vurdering
av de faktiske forhold i saken. I vurderingen skal de hensyn som taler for dispensasjon veies opp
mot de hensyn som kommuneplanens arealdel, reguleringsplan eller den konkrete bestemmelse
skal ivareta. Det kreves ikke ekstraordinære omstendigheter for at en dispensasjon skal kunne
gis. En overvekt av relevante hensyn vil være nok. Det som i første rekke kan begrunne en
dispensasjon er areal- og ressursdisponeringshensyn.
Plan- og bygningslovens § 19- 2 sier bl.a. følgende:
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres
fra saksbehandlingsregler.
Kommunens begrunnelse:
Bakgrunn for at kommuneplanens arealdel ikke åpner for nye boliger i LNF-områder:
Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen som viser sammenhengen mellom
framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Hovedtrekkene ved arealdisponeringen, rammer og
betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke hensyn som
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må ivaretas ved disponeringen av arealene, skal synliggjøres.
Kommuneplanens samfunnsdel sier noe om hvordan kommunen skal klare å gi best mulig
tjenestetilbud til innbyggere. Samfunnsdelen gir mål og veivalg for utviklingen av Malvik
kommune og kommuneplanenes arealdel er en videreføring av samfunnsdelen. Den skal
tydeliggjøre hvilke hensyn som må ivaretas når kommunens arealer brukes og videre utvikles.
Samfunnsdelens mål 1 – «Vi er en pådriver i helhetlig og fremtidsrettet samfunnsplanlegging har
blitt vektlagt i arbeidet med å definere formålet i de enkelte områdene og hvor det skal åpnes for
boligbygging». I mål 1 heter det blant annet at «Vi skal konsentrere bebyggelsessonene, og legge
til rette for at det er mulig å nå arbeidsplasser og private/offentlige servicetjenester uten bruk
av bil». Dette må sees i sammenheng med mål 8 hvor det blant annet står – «Vi skal bidra til å
redusere utslipp fra motorisert transport og – Vi skal utvikle et godt utbygd og trafikksikkert
gang- og sykkelvegnett». Dette fordrer fortetting nær eksisterende sentrumsbebyggelse og
kollektivårene og er noe av bakgrunnen for at det ikke tillates boligbebyggelse utenfor de
prioriterte områdene.
Spredt boligbygging utenfor områder som er avsatt til dette kan over tid gi kommunen en del
utfordringer. Både økonomiske og miljømessige. Som eksempel på dette nevnes lengre reise for
hjemme hjelpetjenesten, krav om gatelys og gang- og sykkelfelt, økt krav til kollektivtransport og
annen kommunal tjenesteyting som barnehage og skole. Det er flere forhold som ikke er nevnt
her som er lagt til grunn i arealdisponeringen. Kommuneplanens arealdel har blitt vedtatt
etter en omfattende samhandlingsprosess hvor også innbyggerne ble invitert til å komme med
innspill til planarbeidet. Dette medfører at kommunen må ha tungtveiende argumentasjon for å
gi dispensasjon. Kommunen er kjent med at det ligger flere eneboliger i nærområdet til den
omsøkte eiendommen, men at disse boligene ble omsøkt oppført og tatt i bruk på 60 – 70 tallet,
dvs. før det forelå en kommuneplan for Malvik kommune.
Vurdering av omsøkte eiendom spesielt.
Omsøkte eiendom er en fritidseiendom i et område med flere hytter, men også boliger. Det er
flere fritidseiendommer i området med like forutsetninger for en omdisponering til bolig, og dette
medfører at denne saken kan være premissgivende for hvordan kommunen ønsker at området
skal utvikles.
Beliggenheten er attraktiv, nærhet til utmark i rolige omgivelser, og med nærhet til Trondheim.
Derfor er dette et pressområde for utbygning/ omdisponering av fritidsboliger til helårsboliger,
og vil øke trykket på resten av området.
En søknad om dispensasjon krever en grunngitt søknad, plan- og bygningsloven § 19-1. ”Før
vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten som nevnt i § 21-3. Særskilt varsel er likevel
ikke nødvendig når dispensasjonssøknad fremmes samtidig med søknad om tillatelse etter
kapittel 20, eller når søknaden åpenbart ikke berører naboens interesser. I dette tilfelle er naboer
varslet og det er ikke kommet inn merknader til søknaden. Regionale og statlige
myndigheter, hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis
dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8.”. Videre står det i § 19- andre avsnitt:
”Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig
tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en
samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler».
Kommuneplanens arealdel for Malvik kommune 2010-2021 ble vedtatt 20.6.2011. Der fremgår
det at eiendommen ligger innenfor område hensyn landbruk - kjerneområde jordbruk hvor det
ikke er åpnet for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse.
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Området har benevnelsen H510_1: Leistad-Hønstad i planen og hvor disse retningslinjene er
nevnt:
a) Dette er områder som i et 50-års perspektiv forbeholdes jordbruksproduksjon.
b) Det er viktig å unngå å dele opp kjerneområdene i flere mindre deler
c) Retningen på nye utbyggingsområder styres vekk fra kjerneområdene
En tillatelse til bruksendring av fritidseiendommen vil være med på å legge føringer for om
området skal åpnes for boligbebyggelse. Det vil minst være 6 hytter til som er aktuelle som
helårsboliger dersom det gis tillatelse bruksendring av denne eiendommen.
En bruksendring vil øke presset mot tilgrensende jordbruksareal og boligbebyggelse bør etableres
i større sammenhengende områder i tilknytning til skole og annen tjenestestruktur.
Dette utelukker ikke at spredt bebyggelse av boliger kan være aktuelt i deler av kommunen.
Dette er avklart gjennom kommuneplanens arealdel, vedtatt 20.6.2011.
Konklusjon:
Det fremgår av bestemmelsene at eiendommen ligger innenfor et område avsatt til landbruk kjerneområde jordbruk hvor det ikke er åpnet for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse.
Etter en samlet vurdering kan vi ikke se at fordelene ved å gi en dispensasjon fra
kommuneplanen er klart større enn ulempene, jf. plan- og bygningslovens § 19, men kommunen
erkjenner at det i den senere tid er fattet vedtak og gitt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
for en bruksendring til boligformål. En annen mangel ved søknaden er bl.a. dokumentasjon
knyttet til rett til vann og avløp. Som nevnt tidligere ligger det ingen offentlige ledninger i
området og at dette må sikres og dokumenteres som private rettigheter. Hvis vannrett fra
naboeiendom blir en løsning må dette dokumenteres, samt tillatelse til å føre avløpsvann inn på
annen eiendom. Vegrett foreligger, da Bromsetåsen er en kommunal veg. Ved en eventuell klage
på vedtak må saken oversendes regionale og statlige myndigheter på høring før kommunen tar
klagen til behandling.
Med hilsen
Svein Stræte
rådgiver byggesak

Anders Sigmund Thomsen Saksvik
rådgiver byggesak

Dokumentet er elektronisk godkjent og kan være uten underskrift.

Vedlegg:
Generell informasjon og klagerett
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Generell informasjon
Gebyr

Det skal betales gebyrer i samsvar med kommunens
gebyrregulativ. Faktura ettersendes.

Utstikking

Vanligvis er det vi som utfører utstikkingen av tiltaket. Dersom
utstikkingen utføres av andre, må det sendes inn
dokumentasjon i henhold til standard for plassering og
beliggenhetskontroll.

Brukstillatelse

Når tiltaket er ferdigstilt må du søke om ferdigattest. Dersom
du vil ta i bruk tiltaket før det er ferdigstilt, må du søke om
midlertidig brukstillatelse. Tiltaket må ikke tas i bruk før vi har
utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

(plan- og bygningsloven § 21-10)

Bortfall av tillatelse
(plan- og bygningsloven § 21-9)

Dersom du ikke setter i gang arbeidet innen 3 år, opphører
tillatelsen. Det samme gjelder hvis arbeidet stoppes i mer enn 2
år. Dette gjelder også for dispensasjonsvedtak.

Klagerett
Klagerett
(plan- og bygningsloven § 1-9 og
forvaltningsloven § 28)

Klagefrist
(forvaltningsloven §§ 29, 30 og
31)

Alle kan klage på vedtaket. Det første vi må ta stilling til er om
du blir direkte berørt av tiltaket. Dersom du ikke blir det, kan
klagen bli avvist etter forvaltningslovens regler om klage.
Fristen for å klage er 3 uker fra du mottok vedtaket. Klagen må
være postlagt før fristen går ut. Ved spesielle omstendigheter er
det mulig å klage etter fristen, ta eventuelt kontakt med
kommunen.

Behandling av klagen

Vi behandler klagen først. Vi skal behandle klagen innen 8
uker. Vi kan endre eller oppheve vedtaket. Hvis du ikke får
medhold i din klage, sender vi klagen til Fylkesmannen.
Fylkesmannen avgjør saken innen 12 uker.

Klagens innhold

Klagen må være skriftlig, signert og nevne vedtaket det klages
på. Klagen bør begrunnes.

(forvaltningsloven § 32)

Hvor skal klagen sendes?

Du kan sende klagen til postmottak@malvik.kommune.no eller
Malvik kommune, Postboks 140, 7551 Hommelvik
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Søknad om omregulering av eiendommen Gnr: 25 Bnr: 28/29
– Bromsetåsen 14 fra fritidsbolig til boligformål.
Vi søker om endring av overnevnte tomt, slik at vår sønn
Daniel Swendgaard Halvorsen og samboer Tine Lerbakk med
ett barn, kan bygge hus og bosette seg der.
De bor i dag hos oss i Markabygdveien 470. Denne leiligheten
blir i minste laget for en familie over lengre tid.
Nærhet til bygda og hjemplass er årsak til at de ønsker å
bosette seg her.
Det er ikke enkelt å kjøpe seg tomt eller hus her i bygda. De få
husene som omsettes, selges gjerne til familie og slekt.
Daniel er rørlegger og Tine jobber på Vikhammer Vestre med
pasienter innen rus og psykiatri. Tomta 25/28 ligger tre
minutts gange fra oss.
Vi arbeider for barnevernstjenesten, og tar imot barn/ungdom
i hjemmet vårt. Daniel og Tine er også engasjert i dette
arbeidet, og vi ser for oss at det på sikt kan bli flere
arbeidsplasser. Eiendommen Markabygdveien 472, med
dyrene, er sentral i disse planene, og nærhet til eiendommen
blir da viktig.
Tine bruker også eiendommen og dyrene i forbindelse med
jobben sin, som terapi for pasientene ved Vikhammer Vestre.
Vennlig hilsen
Barbro og Rune Halvorsen
Markabygdvegen 472
7560 Vikhammer
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Areal og samfunnsplanlegging

Barbro S Halvorsen
Markabygdvegen 472
7560 Vikhammer

Deres ref:

Vår ref:
2017/2895-2

Saksbehandler:
Svein Stræte

Dato:
18.12.2017

25/28-29 - Søknad om omregulering fra fritidsbolig til bolig
Viser til ditt brev mottatt 30. august 2017 vedrørende ovennevnte eiendom.
Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel og er avsatt til LNF- formål og kommer inn
under punkt 6.1 Landbruks-, natur- og friluftsformål.
Innenfor LNF- området er det forbudt med spredt bolig-, nærings- og fritidsbebyggelse, men vi
er kjent med at det er fattet dispensasjonsvedtak som sier det motsatte.
Før vi tar saken til behandling ber vi om at du kommer med en begrunnet søknad om
dispensasjon og at du innhenter nabovarsel fra de nærmeste eiendommene.

Med hilsen
Svein Stræte
rådgiver byggesak
Tlf: 73972084
E-post: svein.straete@malvik.kommune.no
Dokumentet er elektronisk godkjent og kan være uten underskrift.

Postadresse
Postboks 140, 7551 HOMMELVIK
E-post
postmottak@malvik.kommune.no

Besøksadresse
Torggata 7
www.malvik.kommune.no
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Telefon
73972000
Telefaks
73972001

Bank
4218.07.50309
Org.nr
971035560

Malvik 2017.12.19
Barbro og Rune Halvorsen
472

Markabygdveien
7560 Vikhammer

Deres referanse:

.

Malvik

2017/2895—2

Kommune

V/ Stræte

Søknad

om bruksendring

Gnr: 25 Bnr: 28/29

av eiendommen

14

Bromsetåsen

Søknad om bruksendring fra fritidsbolig til boligformål.
Vi søker om bruksendring av overnevnte tomt, slik at vår sønn Daniel Swendgaard Halvorsen
o

samboer

seg der. De har i dag et barn

Tine Lerbakk kan bygge hus å bosette

Daniel og Tine bor i dag hos oss i Markabygdveien 470. Denne leiligheten har
og er opprinnelig

livsløpsstandard,

Den blir i minste

en omsorgsleilighet.

laget for en familie

over lengre tid.
Daniel har arbeidet

i bygda siden han var 14 år. Daniel er i dag 27

som avløser på gårdsbruk

år og har fast arbeid som rørlegger, men benyttes fremdeles som avløser når det er krise.
Både Tine og Daniel er aktive i «UL Vidar»

(Ungdomslaget

Vidar) og har i mange år vært med

å tatt ansvar for bygdas ve og vel. UL Vidar er et viktig samlingspunkt
Nærhet

for alle sambygdinger.

til bygda

Nærhet til bygda og hjemplass er årsak til at de ønsker å bosette seg her.
gjerne til familie
Framtidige

eller hus her i bygda. De få husene som omsettes,

å kjøpe seg tomt

Det er ikke enkelt

selges

og slekt.

arbeidsplasser

Daniel er rørlegger og arbeider for Caverion i Trondheim. Tine er sykepleier og jobber på
innen rus og psykiatri.

Vikhammer

Vestre med pasienter

Vi arbeider

blant annet for barnevernstjenesten,

vårt. Daniel og Tine er også engasjert

og tar imot barn og ungdom

i dette arbeidet,

i hjemmet

og vi ser for oss at det på sikt kan bli

flere arbeidsplasser.
Eiendommen

Markabygdveien

472, med tilgjengelig

omsorgsleilighet

og dyrene

er sentral

i

disse planene.
Nærhet

til eiendommen

blir da viktig, og tomta

fra oss, vil ikke bare gjøre det enkelt

gjennomførbart.

25/28 som bare ligger noen minutters
eller avlastning,

også eiendommen

pasientene

ved Vikhammer

og dyrene

i forbindelse

Vestre.

hilsen

Barbro og Rune Halvorsen
Markabygdvegen

gange

men også gjøre prosjektet

25/28 grenser for øvrig mot kommunal vei.

Tine bruker

Vennlig

med støtte

472

7560 Vikhammer
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med jobben

sin i dag, som terapi

for
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Nabovarsel
sendes

.

til berørte

naboer

ved riving skal kreditorer

og gjenboere

<

,

?

med pengeheftelser

i eiendommen

varsl

F'h1n

Nullstl"

s, pbl § 21-3

DIRE KTORATET
FOR BVCCKVALITET

Til (nabo/gjenboer)

Tiltak

på eiendommen:

Gni

flea ARNE Hami/maa

i

ewrozg

Eiendommens adresse

Wrésien)"
O

omse-r
Postnr.

Som eier/fester
Gnr.

Bnr.

Festenr.

Seksjonsnr.

Eier/lester

ROM

£

herved

om

»

Nybygg

E]

Anlegg

'

Påbygg/tilbygg

G

Skilt/reklame

D

bygning, konstruksjon

Dispensasjon

/

Kommune

Eiendommens adresse

Midlertidig

£

Poststed

av:

i

Det varsles

§EEéjo6sT.§7

eller anlegg

etter plan- og bygningsloven

Plan- og bygningsloven
med forskrifter

[:l

l Endring av fasade
Innhegning

mot veg

Cl A”‘e”"e5Y5‘e'"

Aqi

Riving
Bruksendring
lil

Oppretting/endring

B

Vegloven

av matrikkelenhet

(eiendomsdeling)
ellerbortfeste

El

Annet

kapittel 19

Kommunale

vedtekter

E]

Arealplaner

Vedlegg nr.

Arealdisponering
Sett kryss tor gjeldende plan
.

Arealdel
0

Reguleringsplan

av kommuneplan
l'l1

U

Bebyggelsesplan

Navn pa plan

Beskriv

nærmere

hva nabovarslet

gjelder

Vl 6<u(£RoM‘E>1z,UK$EM3>RtN61
snx AT vilt svwu murer.
O61 samgoék

TIME

Hncvaesen

L.ER’BH+<1«{wen Bvzaae Hus o6z“8>sv;11'ESicsa
, vedlegg nr

Spørsmål

vedrørende

nabovarsel

rettes

til

Foretak/tiltakshaver

Kontaktperson,

Søknaden

navn

E-post

Telefon

Mobil

kan ses på hjemmeside:

(ikke obligatorisk):
Merknader

sendes

til

Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.
Ansvarlig søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og igdegjøreifiorrev.endringer.
Navn

Postadresse

Postnru-l

Poststed

EEK

Vedlegg
Beskrivelse av vedlegg
Dispensasjonssøknad/vedtak

Gruppe

Nr. fra — til

B

——

Ikke
relevant

Situasjonsplan
Tegninger

snitt, fasade

Andre vedlegg
Underskrift
Sted

Dato

M

»

U

erskritt ansvarlig

-'

*
Gentas

5154 Bokmål
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i eiendommen
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Til (nabo/gjenboer)

Tiltak på eiendommen:
Gnr.

!l Kua-r

SELL}

Bnr.

Festenr.

x

.

Eiendommens adresse

er
Postnr.

/4

Poststed

Someier/festerav:
Gnr.

K

Bnr.

€

Seksjonsnr.

Festenr.

Seksjonsnr.

Kommune

u

MAT
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i

i

Vjifiifiww

MA-LVIK
Eiendommens
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,

Eier/lester

UI £

D
Det varsles

herved

om

Nybygg

D

Anlegg

l:]

Påbygg/tilbygg

l:l

Skilt/reklame

Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg
Dispensasjon

etter plan- og bygningsloven
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Endring av fasade

l:l

E]

lnnhegning

E

Bruksendring
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Antennesystem
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Arealplaner
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mot veg
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kapittel 19
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Kommunalevedtekter
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Annet
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lvdv

Vegloven

”

l Beleggf"

Areaidisponering
Sett kryss for gjeldende plan

Arealdel

av kommuneplan
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m

Reguleringsplan

D

Bebyggelsesplan

Navn på plan
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Kontaktperson,
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E-post

Telefon
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't

Søknaden kan ses på hjemmeside:
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Merknader

sendes

til
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Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varseier sendt.
Ansvarlig

søker/tiltakshaver

skal sammen

med søknad sende innkomne

Navn

merknader

og redegjøre

for ev. endringer.

Postadresse

Postnr.

Poststed

E-post
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Beskrivelse

av vedlegg

Gruppe
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.
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Eiendommens adresse?

Postnr
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Seksjonsnr.

ASM"
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om

Nybygg
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Anlegg
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Påbygg/tilbygg

l:]
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Dispensasjon
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» Poststed
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Seksionsnr.
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av:
Bnr

Festenr.
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Malvik 21.01.2018

Klage på vedtak
saksnr: 2017/2720-5
I konklusjonen framkommer det at området det søkes for er avsatt til landbruk- hvor det ikke er
åpnet for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse. Kommunen erkjenner at det er gitt
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for en bruksendring til boligformål. Dette gjelder flere
boliger som ligger i et LNF- område i bygda og på Bromsetåsen. Gjeldene boliger med gårds- og
bruksnummer: 26/10, 25/36, 25/7, 25/9, 26/22. Bruksnummer 26/10 fikk dispensasjon fra
fritidseiendom til boligeiendom til tross for verken vei eller veirett til eiendommen. Et sentralt
spørsmål fra oss i denne klagen er hvorfor noen av sakene har fått medhold, og at fordelene er større
enn ulempene i deres sak?
Tomten det søkes om grenser også til det området hvor Malvik kommune i utgangspunktet var
positiv for å etablere ny travbane. Dette ble også utdypet i en artikkel i Malvik bladet, da en hytte
med gårds- og bruksnummer 25/36, fikk medhold på sin søknad om bruksendring fra hytteeiendom
til boligeiendom. Det ble da uttalt i MB at hvis Malvik kommune var positiv for en travbane på
Bromsetåsen, måtte man også åpne for omreguleringer som grenset til travbaneprosjektet.
I svaret på første søknad skriver kommunen at det ikke kreves noen ekstraordinære omstendigheter
for at en dispensasjon skal kunne bli gitt, vi håper at denne søknaden med en mer begrunnet arealog ressursdisponering vil gi kunne gi et positivt svar.
På Bromsetåsen er det 8 boliger. 4 hytter i området er aktivt i bruk (muligens permanent bebodd). De
andre hyttene i området står tomme og til forfall. Bromsetåsen blir heller ansett som et boligfelt
framfor et hyttefelt.
En annen mangel ved søknaden var dokumentasjon knyttet til vann og avløp. Ved en eventuell
bygging vil et minirenseanlegg bli anvendt, dette renseanlegget har dokumentasjon som tilfredsstiller
NS-EN 12566-3, eller tilsvarende standard for rensegrad, slamproduksjon og gjennomsnittlig
lufttemperatur. Nærmeste hyttenabo 25/11 (Per Arne Hammer) har et ønske om å knytte seg på et
vann- og renseanlegg hvis endringen får medhold. Hyttenabo 25/11 har per dags dato ingen form for
renseanlegg. Ved å koble seg på vårt renseanlegg vil det medføre mindre miljøforurensning, noe som
står som et sentralt mål både i kommunens arealdel og samfunnsdel.
Det rensede overvannet vil gå ut på egen tomt og via en naturlig bekk som renner igjennom tomta.
Når det gjelder tilknytning til vann vil det bli boret vannbrønn på egen tomt, slik det står i
kommunens krav til omregulering. Et alternativ vil eventuelt være å knytte seg på det kommunale
vann- og avløpsanlegget om det blir mulighet for det. Se vedlegg for mer detaljert informasjon
angående renseanlegg og brønn.
Ny bebyggelse skal lokaliseres nær eksisterende bebyggelse. Boligen ligger nært Bromsetåsen
boligfelt og flere andre gårdsbruk/bolighus.
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I kommuneplanens arealdel kommer det fram at en eventuell bygging ikke skal være til hinder for
drift av jord- og skogbruksarealer. Viser til underskrift fra gårds- og bruksnummer: 25/1, 25/11 og
25/3.
I samfunnsdelen av kommuneplanen fokuseres det på en konsentrert og fortettet arealbruk, hvor det
ligger sentralt at man skal kunne nå både arbeid og servicetjenester uten bruk av bil. Tjenester skal
kunne nå lettest mulig ut til innbyggerne i kommunen.
Skolebuss og f.eks. hjemmesykepleie har allerede rute i dette området, noe som vil si at
tjenestetilbud fra kommunen ikke trengs utbedres.
Gode kollektivtilbud finnes i gåavstand til tomta. Knutepunktet Vikhammer med ulike
servicetjenester som, butikk, legesenter, apotek og kollektivtransport ligger i nærheten. Et annet
knutepunkt er Leistad hvor det også er mulig å benytte seg av kollektivtransport.
Det stilles et krav om at kulturlandskapspreget og dyrket mark opprettholdes og at det tas hensyn
slik at disse områdene ikke forringes, ved en eventuell bygging vil slike hensyn bli tatt.
Kommunen omtaler i sin plandel at det skal «fortettes med kvalitet» hvor de legger et særlig fokus på
kvalitet på utbygging og utvikling av gode bovilkår, noe denne boligen kommer til å inneha.
Kommunen skal etter planen være med på å bidra for å utvikle attraktive og positive bomiljø ut i fra
et livsløpsperspektiv. Ved en eventuell bygging vil man bygge ut fra et livsløpsperspektiv som tar
hensyn til å skulle kunne bo der i mange år.

Barbro og Rune Halvorsen
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Vedlegg 1
Viser til Norsk institutt for bioøkonomi
www.bioforsk.no
Minirensanlegg - rensegrad
I henhold til forurensningsforskriften §12-10, skal minirenseanlegg ha dokumentasjon som tilfredsstiller
NS-EN 12566-3, eller tilsvarende standard for rensegrad, slamproduksjon og gjennomsnittlig
lufttemperatur. Dokumentasjonen skal utføres av nøytrale fagkyndige. For minirenseanlegg settes det
krav til at det inngås skriftlig drifts- og vedlikeholdsavtale med leverandør eller et annet fagkyndig
foretak.

Forurensningsforskriften setter krav til at minirenseanlegg skal ha dokumentasjon som tilfredsstiller europeiske
normer. Frist for tilbaketrekking av nasjonale normer og standarder var 1. juli 2010. Etter denne datoen skal alle
minirenseanlegg har dokumentasjon i henhold til NS-EN 12566-3. For å få en smidig overgangsordning, har
imidlertid Statens Bygningstekniske Etat (BE), i samråd med Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), bestemt at
leverandører som har sertifikater utstedt av DNV etter den gamle typegodkjenningsordningen skal kunne levere
disse anleggene inntil godkjennelsen må fornyes. Dette gjelder også typegodkjenninger utstedt av Sintef
Byggforsk.
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Vedlegg 2

Minirenseanlegg (5-50 personer)
Minirenseanlegg for 1-10 hus og hytter. Svært driftssikre minirenseanlegg som gir lave drift og
servicekostnader i hele anleggets levetid.
Alle våre minirenseanlegg er testet og utviklet for å ha en optimal rensing i vårt Skandinaviske klima.
Renseanleggene har SINTEF-godkjenning og er testet på det Tyske laboratoriet PIA. Våre svært
driftssikre og pålitelige minirenseanlegg har ingen pumper, el.ventiler eller bevegelige deler. Dette
gir deg som kunde lave driftsutgifter i hele anleggets levetid. Våre minirenseanlegg er testet for bruk
på hytter og fungerer godt til dette formålet. Vi garanterer luktfritt renseanlegg.












Sintef byggforsk godkjent for bruk i Norge
Gjennomgått 38 uker test iht. NS-EN 12566-3
Lavt strømforbruk, 6PE anlegg bruker kun 270kWh/pr. år.
Landsdekkende serviceavdeling med høy kompetanse.
Meget lave servicekostnader, låst mot konsumprisindeksen.
Lydløst og luktfritt anlegg under normal drift.
Rask montering - kun en tank graves ned.
Tilpasset norske forhold.
Ingen bevegelige eller elektriske deler i anlegget.
Garantert hjelp innen 24 timer.
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Vedlegg 3

Vannbrønn
Vi utfører brønnboringer etter vann. Både til bolighus, gårdsbruk, hytter og hyttefelt,
vannverk og industri.
Når det bores en grunnvannsbrønn finner vi, sammen med oppdragsgiver, en egnet
plassering av brønnen. Deretter bores det ned et fôringsrør til vi treffer fjell, fôringsrøret
bores ca. 2–3 meter ned i fjellet. Videre tettes det mellom fôringsrør og fjell, dette for å
hindre at overflatevann kommer ned i brønnen. Så bores det videre i fjellet til vi har funnet
tilfredsstillende/ønsket vannmengde.
Når boringen er avsluttet vaskes brønnen med luft og vann (flushing).
Deretter installeres en brønnpumpe i brønnen.

264

Arkiv:

2/499

Arkivsaksnr:

2016/3312-21

Saksbehandler:

Svein Stræte

Saksframlegg
Utvalg
Utvalg for areal og samfunnsplanlegging

2/499 - Saxe Viks veg 19 - Klage på vedtak
Rådmannens innstilling:
Klagen tas ikke til følge og vedtak i sak 6/18 opprettholdes.
Saken oversendes Fylkesmannen for videre behandling.

Vedlegg:
1. Saxe Viks veg 19 - Søknad om rammetillatelse
2. Opplysningergitt i nabovarsel
3. Uttalelse fra offentlig myndighet - Bane Nor
4. Tegning eksisterende fasade
5. Brannteknisk notat
6. Tegning ny fasade
7. Dispensasjoner
8. Kvittering for nabovarsel
9. Nabomerknader 1
10. Nabomerknader 2
11. Kommentarer til nabomerknader 1
12. Kommentarer til nabomerknader 2
13. Kommentarer til nabomerknader 3
14. Saxe Viks veg 19 - Avslag på søknad om tiltak - Påbygg
15. Klage på avslag av byggesøknad (2499)
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Utvalgssak
16/18

Møtedato
09.05.2018

Saksdokumenter (ikke vedlagt):
Reguleringsplanen for Saksvik Nord, ikrafttredelse 3. februar 1986.
Kommuneplanens arealdel, ikrafttredelse 20. juni 2011.
Sammendrag:
Tiltaket gjelder oppføring av et påbygg på en enebolig i Saxe Viks veg 19. Eksisterende bolig
ble i sin tid oppført ca. 1 meter fra nabogrensen og ca. 2- 2,5 meter fra bolig på
naboeiendommen. Det foreligger ikke noen avtale/ avstandserklæring fra nabo, og det ble søkt
om dispensasjon fra avstandsbestemmelsene. Nabo har derimot kommet med merknader på det
omsøkte tiltaket og henviser til pbl. § 19 -2 og at det ikke foreligger særlige grunner for å gi en
slik dispensasjon.
Saksopplysninger
Kommunen mottok den 14. og 23. november 2017 rammesøknad på oppføring av et påbygg på
en eksisterende bolig i Saxe Viks veg 19. Det omsøkte tiltaket omfatter oppføring av et påbygg
på en eksisterende bolig. Eksisterende bolig er oppført ca. 1 meter fra nabogrensen og ca. 2,2
meter fra nabobolig. Det foreligger søknad om dispensasjon for oppføring av påbygget i flukt
med eksisterende veggfasade på dagens bolig, dvs. nærmere enn 4 meter fra nabogrensen.
Det opplyses i søknaden at dagens bolig er plassert ca. 1,5 meter lavere enn nabobygget og er
oppført med en sokkeletasje og et hovedplan. Takformen er en saltaksløsning med en takvinkel
på ca. 270. Påbygget vil i sin helhet være oppføring av en ny etasje med samme grunnareal
(BYA) som eksisterende bolig. Loftetasjen er tenkt oppført med en rafthøyde på 1,45 meter og
en takvinkel på ca. 240.
Den gjennomsnittlige mønehøyden er oppgitt til å være 7,45 meter.
Fasaden er liggende kledning med bruk av varierende vindusløsninger, bl.a. bruk av flere
takvinduer.
I og med at det ikke foreligger avstandserklæring søkes det om dispensasjon fra avstandskravet,
jf. pbl § 29 -4, samt søknad om dispensasjon for oppføring av en loftetasje med en rafthøyde på
1,45 meter. Den omsøkte eiendommen ligger i regulert område, innenfor reguleringsplanen for
Saksvik Nord, samt at den omfattes av kommuneplanens arealdel med bestemmelser (se
vedlegg).
Denne søknaden ble behandlet i delegert sak 6/18, datert 25. januar 2018, hvor det ble fattet
følgende vedtak.
Kommunen kan ikke se at det foreligger særlige grunner for å kunne gi dispensasjon for
oppføring av et påbygg som omsøkt.
Søknaden avslås med hjemmel i pbl. §§ 21-4 og 19-2.
Merknader fra nabo tas tilfølge.
Tiltakshaver har i brev datert 7. februar 2018 påklaget kommunens vedtak og har bl.a. kommet
med følgende begrunnelse (se vedlegg):
I vår dispensasjonssøknad var følgende forhold angitt som fordeler ved en full
påbygging. Disse er tydeliggjort og konkretisert noe:

266

-

-

Det oppnås ca 73kvm nytt boareal, mot kun ca 47 kvm ved en delvis påbygging.
Fordelen ved dispensasjon er derfor ca 26kvm større nytt boareal, dvs at oppnådd
nytt areal er 55% større. Dette er vist i vedlagt illustrasjonstegning.
Det oppnås en god funksjonalitet i bygget da man kan bygge på eksisterende
vegger og innendørs løsning. Ved en delvis påbygging vil ytterveggen mot nabo
trekkes tilbake fra felles eiendomsgrense. Dette vil gi en mer uvanlig utforming av
yttervegg, samt at den vil komme nære eksisterende innertrapp. Form og
plassering av yttervegg vil redusere hvor praktiske og brukbare romløsningene blir.
Det vil ikke kunne bygges bad, garderobe og et soverom vil falle bort slik at
etasjens brukbarhet til sovedel reduseres kraftig. Se vedlagt illustrasjonstegning
Estetisk vil en full påbygging gi et bygg best tilpasset normale byggløsninger og
områdets karakter. Et alternativt påbygg vil gi et hus med en mer uvanlig estetikk.
En full påbygging vil være byggeteknisk både billigere og enklere å gjennomføre,
og gi et mer holdbart bygg enn for en delvis påbygging.
Etter å ha fått tvillinger i 2016 teller familien nå 8 personer. Etter dagens standard
er det naturlig at alle skal ha hvert sitt soverom. Dette er det ikke rom for i huset pr
idag. Uten dispensasjon og kun delvis påbygging, vil ikke plassbehovet dekkes og
huset vil ikke være funksjonelt.

Når det gjelder grad av ulemper for nabo (2/82), vil vi kommentere følgende forhold:
- En delvis påbygging innebærer at arker vil bygges ut til sidene, noe som ikke er
benyttet ved en full påbygging. Dette vil si at ulempene rundt utsikt i retning av
taket til 2/499, vil være større for en delvis påbygging enn hva som vil være tilfelle
I nevnte Rundskriv H8/15, listes det i kapittel 6.3, «Relevante momenter ved vurdering
av om dispensasjon kan gis», følgende:
- Alternative plasseringsmuligheter
- Utvidelse av uteoppholdsareal
- God funksjonalitet i byggverk
- Visuelle kvaliteter
- Personlige hensyn
Påbyggets plassering i forhold til nabogrensen.
Den omsøkte boligen ble i sin tid godkjent oppført som kjedet bolig og skulle sammenbygges
med eksisterende bolig via en takkonstruksjon over inngangspartiet. Grunnen til at man valgte
en slik løsning var bl.a. nære familieforhold mellom eier av «gammel» og ny bolig. I 1986 ble
eiendommen 2/ 82 delt, hvor ny eiendomsgrense ble lagt mellom «gammel-» og ny bolig som
vist på kartutsnitt.
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Avstandserklæring foreligger ikke.
Den tillatelsen/ aksepten som ble gitt av tidligere eier av 2/82 var med utgangspunkt i de
dokumenter som forelå ved søknad om oppføring av den nye boligen.
Tegningene som lå ved søknad den gang, og som ble godkjent, var en bolig i 2 plan, dvs. sokkel
og et hovedplan.
Saksvikområdet består av en blanding av eldre og nyere boliger og ble i 1986 regulert til bl. a.
boligformål, hvor bebyggelsen skal utformes som frittliggende bygninger.
Verken reguleringsplanen eller bestemmelsene legger noen føringer for plassering av bygninger
innenfor planområdet, dvs. at det er de generelle avstandsbestemmelsene som skal legges til
grunn. Det følger av pbl. § 29 -4 nr. 2 første ledd at:
Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kapittel 11 eller 12, skal byggverk ha en avstand fra
nabogrense som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter.
Det omsøkte påbygget søkes oppført på eksisterende bolig og får en minsteavstand til
nabogrensen på ca. 1 meter.

Økonomiske konsekvenser for kommunen
Saken har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen.
Vurdering
Avstandsbestemmelsene i pbl. § 29- 4 er først og fremst begrunnet ut fra brannsikringsmessige
hensyn mot naboeiendom samt hensynet til naboer, ved at den sikrer rom, utsikt og lys til den
enkelte eiendom.
Et påbygg som omsøkt vil medføre at boligen fremstår som en bolig i tre etasjer med en
saltaksløsning som gir en gjennomsnittlig mønehøyde i underkant av 7,5 meter. Som tidligere
nevnt omfattes eiendommen av bestemmelsene i kommuneplanens arealdel, bl.a. punkt 2.6, om
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fortetting. Eiendommen ligger inn under sone B med boligtype – småhusbebyggelse.
Byggehøyden i denne sonen er 3 etasjer, inkl. sokkel og loft og en grad av utnytting på 35%
BYA. Planbestemmelsene for området sier at mønehøyde ikke skal overstige 7,5 meter
opprinnelig terreng (gjennomsnittlig).
Det omsøkte tiltaket vil i så måte være i tråd med planbestemmelsene knyttet til etasjetallet og
mønehøyden, men vil ha et avvik knyttet til rafthøyden (kneveggene). Det er riktig at det
tidligere innenfor planområdet er gitt dispensasjon fra dette punktet i bestemmelsene, bl.a. bolig
på naboeiendommen (2/82).
Den omsøkte boligen vil ellers få en arkitektonisk utforming i tråd med hva som tidligere er
godkjent og oppført innenfor planområdet, jf. pbl. 29-2, men vil komme i strid med pbl. § 29- 4
når det gjelder plassering/ avstand til nabogrensen.
For å dispensere fra regelen om minste avstand til nabogrensen, må det således foreligge
«særlige grunner». Dette innebærer som utgangspunkt at ingen har krav på å få innvilget en
dispensasjonssøknad.
Klager har her vist til Rundskriv H-8/15 hvor det nevnes 5 relevante momenter ved vurdering av
om dispensasjon kan gis:
Alternative plasseringsmuligheter
Utvidelse av uteoppholdsareal
God funksjonalitet i byggverk
Visuelle kvaliteter
Personlige hensyn
Punkt 1
Ansvarlig søker/ tiltakshaver har oppgitt at det kan være et alternativ, men at dette vil kunne
medføre større ulemper for nabo bl.a. med tanke på tap av utsikt. Et slikt alternativ vil ikke
betinge dispensasjon fra pbl. § 29-4.
Punkt 2
Ikke relevant for denne saken da tiltaket ikke medfører redusert uteoppholdsareal.
Punkt 3
En reduksjon av tiltaket vil nødvendigvis ikke medføre en redusert funksjonalitet i bygget, selv
om ikke hvert medlem i husstanden får hvert sitt soverom.
Punkt 4
Et inntrukket påbygget vil fortsatt være tilpasset den stedlige bebyggelsen med tanke på volum,
form og uttrykk. Takarker, som nevnt i klagen, er ikke kommentert.
Punkt 5
Hverken plan- og bygningsloven eller de tekniske forskriftene legger opp til at hvert medlem i
husstanden skal ha hvert sitt eget soverom, dette vil i så fall være et ønske og ikke et krav eller
en betingelse.
Rådmannen mener her at søker i liten grad har dokumentert særlige grunner for å vurdere/ gi en
dispensasjon. Søker har bl.a. i sin begrunnelse kommet med en alternativ løsning, hvor påbygget
blir trukket tilbake i tråd med pbl. § 29-4, men at dette bl.a. utløser en annen
arkitektoniskutforming av påbygget. En slik endring av påbygget med eventuelle takarker vil
være et nytt tiltak, men vil ikke betinge en dispensasjon fra pbl § 29-4. Dette må eventuelt
behandles som en egen sak og kommenteres ikke noe nærmere.
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Tiltakshaver har et ønske om mest mulig bruksareal innenfor fotavtrykket av det bestående
bygget, noe som utgjør 73 m2, men hvis tilbygget legges 4 meter fra nabogrensen vil
bruksarealet bli redusert til 47 m2, iflg. tiltakshaver. Tiltakshaver opplyser også at etter dagens
standard er det naturlig at alle skal ha vert sitt soverom. Det opplyses at antall
familiemedlemmer per. dato er 8 personer og at dette må betraktes som relevante momenter ved
vurdering av en dispensasjon.
Rådmannen vil her opplyse om at hverken plan- og bygningsloven eller de tekniske forskriftene
legger opp til at hvert medlem i husstanden skal ha sitt eget soverom, dette vil i så fall være et
ønske og ikke et krav eller en betingelse.
Rådmannen anbefaler på dette grunnlag å ikke ta klage på vedtak til følge og opprettholder
vedtak i delegert sak nr. 6/18.
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Søknad om rammetillatelse
etter plan- og bygningsloven § 20-3, jf. § 20-1

Søknaden gjelder

Tiltaket skal prosjekteres og utføres i samsvar med TEK10, i henhold til overgangsbestemmelsen i TEK17 § 17-2.
Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen
Eiendom/Byggested
Kommune

Gnr.

Bnr.

Adresse

Malvik

2

499

Saxe Viks v. 19, 7562 SAKSVIK

Tiltakets art
Søknadstype

Tiltakstype

Rammetillatelse

Nytt bygg under 70 m2 - ikke boligformål Bærekonstruksjoner i bygg Påbygg

Næringsgruppekode

Bygningstypekode

Formål

X Bolig

111

bolig

Tiltakshaver
Partstype

Navn

Adresse

Telefon

e-postadresse

privatperson

Jon Arne Glomsrud

Saxe Viks v. 19, 7562 SAKSVIK

92403158

ja@glomsrud.no

Ansvarlig søker
Navn

Organisasjonsnummer

Adresse

Kontaktperson

VIKA PLAN ARKITEKT AS

914869706

Postboks 77, 7551 HOMMELVIK

Konstantine Gossler

Telefon

Mobiltelefon

e-postadresse

91199467

91199467

post@vikaplan.no

Varsling
Tiltaket krever nabovarsling
Det foreligger merknader fra naboer eller gjenboere
Antall

Søkers vurdering av merknader

2

se eget vedlegg

Følgebrev
Det søkes om påbygg på enebolig med oppdaterte tegninger for uthus og carport ihht godkjenningen fra 4.7.2017

Forhåndskonferanse
Forhåndskonferanse er avholdt

Dispensasjonsøknad
Plan-og bygningsloven Kapittel 19
Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i:Plan- og bygningsloven med forskrifter, Arealplaner
Begrunnelse for dispensasjon:
avvik avstandskravet 4m fra felles tomtegrense
- bygningen kommer ikke nærmere tomtegrensen enn idag, den blir bare noe høyere. Dermed vil ikke åpenheten
mellom bygningene bli betydelig redusert.
- brannkravene oppfylles, da vegg mot tomtegrense er/vil bli utført som en E30 brannvegg og ikke har vinduer
eller andre åpninger. Nabohusets takoppløft er allerede utført i E30
- boliger i tettsteder utvides da det idag er behov for en større bygningsmasse enn tidligere
- tiltaket legger ikke betydelige begrensninger på solforhold eller utsikt, grunnet husets plassering nord for boligen
på 2/82

Direktoratet for byggkvalitet

ByggSøkID: 131090691 Utskriftstidsdato: 14.11.2017
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Side 1 av 4

Søknad om rammetillatelse
etter plan- og bygningsloven § 20-3, jf. § 20-1

- et alternativ mer enn 4m fra felles grense der man bygger i front og på sidene av bygget kan ikke gjennomføres
pga byggelinjen
- alternativ påbygg 4m fra tomtegrensen vil ikke være like funksjonell og byr på estetiske problemer
Med påbygget oppnås det en tilstrekkelig standard og størrelse for tiltakshaveren som ikke medfører ulemper for
hverken naboer, trafikksikkerheten eller vedlikeholdsarbeidet i ledningsnettet
Se forøvrig eget vedlegg!

Arealdisponering
Planstatus mv.
Type plan

Navn på plan

Reguleringsplan

Hundhamaren nord

Reguleringsformål

bolig
Beregningsregel angitt i gjeldende plan

Grad av utnytting iht. gjeldende plan

%BYA

35%

Tomtearealet
Byggeområde/grunneiendom
- Ev. areal som trekkes fra iht. beregningsregler
= Beregnet tomteareal

531,70 m²
0,00 m²
531,70 m²

Bebyggelsen
Beregnet maksimalt byggeareal iht. plan
Areal eksisterende bebyggelse
- Areal som skal rives
+ Areal ny bebyggelse
+ Parkeringsareal
= Sum areal

186,09 m²
157,90 m²
0,00 m²
4,70 m²
0,00 m²
162,60 m²

Grad av utnytting
Beregnet grad av utnytting

30,58

Plassering av tiltaket
Høyspent kraftlinje er ikke i konflikt med tiltaket .
Vann og avløpsledninger er ikke i konflikt med tiltaket.

Bygningsopplysninger
m² BYA

m² BRA

Antall bruksenheter

Bolig

Annet

I alt

Bolig

Annet

I alt

157,90

171,00

40,00

211,00

1

0

1

4,70

77,70

0,00

77,70

0

0

0

Av dette åpne arealer

63,70

20,00

34,00

54,00

0

0

0

Sum

98,90

228,70

6,00

234,70

1

0

1

Eksisterende bebyggelse
Ny bebyggelse

Antall etasjer etter at tiltaket er gjennomført: 3

Direktoratet for byggkvalitet

ByggSøkID: 131090691 Utskriftstidsdato: 14.11.2017
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Søknad om rammetillatelse
etter plan- og bygningsloven § 20-3, jf. § 20-1

Krav til byggegrunn
Flom
Byggverket skal IKKE plasseres i flomutsatt område
Skred
Byggverket skal IKKE plasseres i skredutsatt område
Andre natur- og miljøforhold (plan- og bygningsloven § 28-1)
Det foreligger IKKE fare eller vesentlig ulempe som følge av andre natur- og miljøforhold.

Tilknytning til veg og ledningsnett
Adkomst
Tiltaket gir ikke ny/endret atkomst.
Tomta har adkomst til kommunal veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel.Avkjørselstillatelse er gitt.
Vannforsyning
Tomta er tilknyttet offentlig vannverk
Vanntilførsel krysser IKKE annens grunn.
Avløp
Tomta er tilknyttet offentlig avløpsanlegg
Avløpsanlegg krysser IKKE annens grunn.
Overvann
Takvann/overvann føres til avløpssystem

Løfteinnretninger
Løfteinnretninger
Det er IKKE løfteinnretninger som omfattes av TEK i bygningen
Det planlegges IKKE en slik innretning

Parter
Andre myndigheter
Navn Banenor, Adresse Postboks 4350, 2308 HAMAR.

Vedlegg
Vedleggstype

Gruppe

Beskrivelse av vedlegget

Hvordan oversendes
vedlegget?

Kvittering for nabovarsel

C

Nabomerknader

C

2_359 med svar

Vedlagt søknaden

Nabomerknader

C

2_82

Vedlagt søknaden

Kommentarer til
nabomerknader

C

vedlegg1 til svaret 2_82

Vedlagt søknaden

Kommentarer til
nabomerknader

C

vedlegg2 til svaret 2_82

Vedlagt søknaden

Direktoratet for byggkvalitet

Vedlagt søknaden

ByggSøkID: 131090691 Utskriftstidsdato: 14.11.2017
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Søknad om rammetillatelse
etter plan- og bygningsloven § 20-3, jf. § 20-1

Kommentarer til
nabomerknader

C

vedlegg3 til svaret 2_82

Vedlagt søknaden

Tegning eksisterende fasade

E

med planer, snitt

Vedlagt søknaden

Tegning ny fasade

E

med planer, snitt
OBS. kun situasjonsplan og fasader som
vedlegg til nabovarsel

Vedlagt søknaden

Uttalelse fra offentlig myndighet

I

BaneNor

Vedlagt søknaden

Uttalelse fra offentlig myndighet

I

BaneNor 2

Vedlagt søknaden

Annet

Q

Dispensasjonssøknad

Vedlagt søknaden

Annet

Q

brannteknisk notat for takoppløft 2/82

Vedlagt søknaden

Erklæring og signering
Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold til plan- og
bygningsloven.
En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap. 32 og at det kan medføre
reaksjoner dersomn det gis uriktige opplysninger.
Foretaket forplikter seg til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket, jf. SAK10 kap. 10 og 11.
Ansvarlig søker
Tiltakshaver
Ansvarlig søker bekrefter at tiltakshavers underskrift på Dato
en kopi av søknaden kan dokumenteres.
Dato

14.11.2017

.
Signatur

Signatur Søknaden er elektronisk signert
VIKA PLAN ARKITEKT AS

Direktoratet for byggkvalitet

.

.

.

Gjentas med blokkbokstaver
.

ByggSøkID: 131090691 Utskriftstidsdato: 14.11.2017
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Opplysninger gitt i nabovarsel
Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel)

Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven § 21-3
Tiltak på eiendommen
Kommune

Gnr.

Bnr.

Adresse

Eier/fester

Malvik

2

499

Saxe Viks v. 19, 7562 SAKSVIK

Jon Arne Glomsrud

Det varsles herved om
Søknadstype

Tiltakstype

rammetillatelse

Nytt bygg under 70 m2 - ikke boligformål Bærekonstruksjoner i bygg Påbygg

Næringsgruppekode

Bygningstypekode

Formål

X Bolig

111 Enebolig

bolig

Dispensasjonsøknad etter Plan-og bygningsloven Kapittel 19
Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i:Plan- og bygningsloven med forskrifter, Arealplaner
Begrunnelse for dispensasjon: avvik avstandskravet 4m fra felles tomtegrense
- bygningen kommer ikke nærmere tomtegrensen enn idag, den blir bare noe høyere. Dermed vil ikke åpenheten
mellom bygningene bli betydelig redusert.
- brannkravene oppfylles, da vegg mot tomtegrense er/vil bli utført som en E30 brannvegg og ikke har vinduer
eller andre åpninger. Nabohusets takoppløft er allerede utført i E30
- boliger i tettsteder utvides da det idag er behov for en større bygningsmasse enn tidligere
- tiltaket legger ikke betydelige begrensninger på solforhold eller utsikt, grunnet husets plassering nord for boligen
på 2/82
- et alternativ mer enn 4m fra felles grense der man bygger i front og på sidene av bygget kan ikke gjennomføres
pga byggelinjen
- alternativ påbygg 4m fra tomtegrensen vil ikke være like funksjonell og byr på estetiske problemer
Med påbygget oppnås det en tilstrekkelig standard og størrelse for tiltakshaveren som ikke medfører ulemper for
hverken naboer, trafikksikkerheten eller vedlikeholdsarbeidet i ledningsnettet
Se forøvrig eget vedlegg!

Arealdisponering
Planstatus mv.
Gjeldende plan

Navn på plan

Reguleringsplan

Hundhamaren nord

Nabovarselet gjelder
Det søkes om påbygg på enebolig med oppdaterte tegninger for uthus og carport ihht godkjenningen fra 4.7.2017

Spørsmål og merknader vedrørende nabovarsel
Ansvarlig søker
navn

VIKA PLAN ARKITEKT AS
Kontaktperson
navn

e-postadresse

Telefon

Mobiltelefon

Konstantine Gossler

post@vikaplan.no

91199467

91199467

Direktoratet for byggkvalitet

ByggSøkID: 131090691 Utskriftstidsdato: 14.11.2017
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Opplysninger gitt i nabovarsel
Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel)

Merknadene sendes:
Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt. Ansvarlig søker/tiltakshaver
skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for eventuelle endringer.
Navn

Postadresse

e-postadresse

VIKA PLAN ARKITEKT AS

Postboks 77, 7551 HOMMELVIK

post@vikaplan.no

Vedlegg
Vedleggstype

Gruppe

Beskrivelse av vedlegget

Tegning ny fasade

E

med planer, snitt
OBS. kun situasjonsplan og fasader som
vedlegg til nabovarsel

Annet

Q

Dispensasjonssøknad

Signering
Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabovarsel til berørte naboer og gjenboere.
Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel.
Ansvarlig søker
Dato

14.11.2017

Signatur Søknaden er elektronisk signert
VIKA PLAN ARKITEKT AS

Direktoratet for byggkvalitet

.

.

ByggSøkID: 131090691 Utskriftstidsdato: 14.11.2017
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Dato: 05.04.2017
Saksref: 201700081-8
Deres ref.:
Side: 1 / 3

Vika Plan Arkitekt AS
Postboks 77
7551 HOMMELVIK

Vår saksbehandler: Ole Magne Espås
Telefon:
Mobil: +47 46796942
E-post: Ole.Magne.Espas@banenor.no

Vedtak – Dispensasjon - Jernbaneloven § 10 - Påbygg bolig, utvidelse av veranda og ny
carport - Gnr/bnr 2/499 – Malvik kommune
Vi viser til nabovarsel av 23. februar og søknad av 6. mars i år.
Bakgrunn
Søknaden gjelder nabovarsel for påbygg enebolig, utvidelse av veranda og ny carport.
Med hensyn til grunnarbeider opplyser tiltakshaver at det skal graves for søylefundamenter for veranda og
carport.

Bane NOR SF

postmottak@banenor.no

Bankgiro: 1503 74 00537

Postboks 4350, NO 2308 Hamar

banenor.no

IBAN-nr: NO4115037400537

Sentralbord: 05280

Org.nr: NO 917 082 308 MVA

BIC: DNBNOKK
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Uttalelse og vedtak
Det er nødvendig å behandle denne saken etter jernbaneloven § 10.
Vi har i de senere år innskjerpet tidligere praksis i forhold til håndhevelse av jernbaneloven § 10. Dette gjelder
sikkerhetsmessige aspekter knyttet til togframføring, sikring av arealer for fremtidig utvidelse av jernbanen,
behov for atkomst for inspeksjon og vedlikehold av infrastrukturen, naboforhold som støy, rystelser og
setningsproblematikk, med mer.
Den planlagte carporten vil ikke komme nærmere spormidt enn 15,7 meter på det nærmeste. Det dreier seg
om en lett og forholdsvis beskjeden konstruksjon hva størrelse angår.
På det nærmeste vil den planlagte verandaen være ca. 14,94 meter fra jernbanesporets midtlinje i følge
tiltakshavers tegninger. Det er en forholdsvis lett og beskjeden konstruksjon.
Utvidelsen av boligen vil skje i høyden ved at loftet heves, slik at loftet kan omgjøres til boligareal. Avstanden
til Nordlandsbanen for det nye boarealet, vil være det samme som for eksisterende boareal.
På bakgrunn av ovennevnte og vilkårene nedenfor kan vi ikke se at det planlagte tiltaket vil stille jernbanen i
en svakere posisjon enn i dag. Det kan derfor gis dispensasjon fra det generelle bygge- og graveforbudet i
jernbaneloven § 10.
.
Vedtak
Vi gir dispensasjon fra bygge- og graveforbudet i jernbaneloven § 10 på følgende vilkår:
-

Tiltaket må ikke på noen måte kunne utgjøre en sikkerhetsrisiko eller ulempe for jernbanen.

-

Tiltakshaver har ansvaret for sikkerheten til egne og innleide folk. Det samme gjelder andre som
tiltakshaver gir adgang til byggeplassen/tiltaket.

-

Vår tilstandskontrollør, Pål Stene tlf. 916 72 647, skal kontaktes i god tid før arbeidene settes i gang,
slik at han kan vurdere om det er nødvendig med sikkerhetstiltak og om sikkerhetsvakt må benyttes
under deler av arbeidet. Eventuelle sikkerhetstiltak og sikkerhetsvakt må bekostes av tiltakshaver.

-

Tiltakshaver må ikke skade Bane NOR SF kabler/ledninger i området. I den sammenheng må det
bestilles kabelpåvisning i god tid før tiltaket igangsettes. Kobling:
http://www.banenor.no/elkraft/kontakt/kabel.htm

-

Tiltakshaver er ansvarlig for all skade og ulempe som eventuelt måtte påføres Bane NOR SF som
følge av tiltakshavers virksomhet. Tiltakshavers ansvar gjelder uavhengig av skyld og uten
beløpsgrense. Erstatningsansvaret omfatter alt Bane NOR SFs tap, herunder regress for rettmessige
krav fra togselskap, passasjerer eller andre tredjepersoner.

-

Bane NOR SF er uten ansvar for skade eller ulempe som jernbanevirksomheten måtte påføre
tiltaket. Dette gjelder ordinær drift så vel som ekstraordinære tiltak.

-

Dersom tiltaket ikke er igangsatt innen 3 år etter at dispensasjon er gitt, bortfaller tillatelsen.

-

Tillatelsen bortfaller med umiddelbar virkning ved brudd på vilkårene.
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Klageadgang
Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken, jf.
forvaltningsloven § 28, første ledd. Fristen for å klage er tre uker fra det tidspunkt underretningen om vedtaket
er kommet fram til vedkommende part, jf. forvaltningsloven § 29, første ledd.
Eventuell klage rettes til Bane NOR SF, postboks 4350, 2308 Hamar.

Med vennlig hilsen
Terje Nordstrand
Leder
Teknisk operativ støtte Midt

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur
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1. INNLEDNIN

Rev. Nr.: 1.0

G

Firesafe Consulting har på oppdrag fra Lars Bendik Austmo utarbeidet dette notatet i
forbindelse med renovering av enebolig i Saxe Viks 17, Hundhamaren . Renoveringen
omfatter at bygget får et takoppløft og et kneløft 1,2 m inn på taket. I tillegg får bygget
ny ytterkle dning og nye vinduer . Eneboligen ligger i et etablert boligområde og avstand
til nabobygg er mindre enn 8 meter og det er nødvendig med brannsikring mellom
husene .
Det opplyses at enebolig i Saxe Viks vei 17 er oppført på midten av 50 - tallet, mens
nabobygg er oppført ca. 1985 .
Rapporten oppsummerer de branntekniske forutsetningene som ligger til grunn, og de
bran nte kniske kravene som må ivaretas ved renovering . Det ble gjennomført befaring på
stedet tirsdag 20.03.12 .
De branntekniske løsninger som er valgt i dette konsepte t er hovedsakelig
løsninger VTEK 10 .

preaksepterte

Det må ikke avvikes fra løsninger og forutsetninger beskrevet i denne rapporten med
mindre det er avklart med brannrådgiver via formell avviksbehandling. Foru t setningene
som omhandler tiltak i byggefasen må forelegges entreprenørene. Forutsetningene som
omhandler tiltak i bruk sfasen må forelegges eier og brukere.

Forkortelser
PBL
TEK
VTEK
FOBTOT

brukt i notatet :
Plan - og bygningslov av 27. juni 2008
Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk. Teknisk e forskrifter
til Plan - og bygningsloven 2010
Veiledning til teknisk forskrift til plan - og bygningsloven 2008 , VTEK 10
Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 1. juli 2002

Utført av:

Kontrollert

Rune Berg lund

Jonas Segtnan Berg

Brannteknisk

Brannteknisk

rådgiver

av:

rådgiver

Ved eventuelle spørsmål i forbindelse med rapporten, vennligst ta kontakt med
undertegnede på telefon 91 7 91 080 , sentralbord 22 72 20 20 eller
rune .berg lund@firesafe.no
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2. B RAN N TE KNI SKE YTE L SE SKRAV
Under følger en oversikt over relevante branntekniske
renovering av bolig i Saxe Viks vei 17 :

ytelseskrav

som må ivare tas ved

Ref. i
Beskrivelse
TEK/VTEK
§11 - 2
Risikoklasse

Ytelseskrav

Merknad

RK 4

Bolig

§ 11 -3

Brannklasse

BKL 1

2 etasjer

Innsatstid

ca. 15 minutter

§11 - 4

§11 - 9

brannvesen

Brannbelastning

50 -400 MJ/m 2

Generelt

Bærende hovedsystem

R30 [B3 0]

Ikke kontrollert

Sekundære bærende deler og
etasj eskiller
Trappeløp

R30 [B3 0]

Ikke kontrollert

Utvendig trappeløp

-

Overflater :
Innv. overflater,

-

branncelle < 200 m 2 D- s2,d0 [In2]

Utvendige overflater
Kledninger:
Kledning , branncelle

D- s3,d0 [Ut 2]
200 m 2

K2 10/ D- s2,d0 [K2]

Taktekking
Isolasjon
§11 - 8

Brannceller:
Branncellebegrensende
generelt

Ikke kontrollert

Ikke kontrollert

Ta
A2- s1,d0 [ubrennbar]

konstru k sjon, EI3 0 [ B30]

Gjelder boligens yttervegger
nabobygg.

mot

§11 - 7

Seksjonering

Ingen krav

§11 - 16

Brannslokkeutstyr

Brannslanger
håndslokkere
eller skum .

§11 - 6

Brannspredning mellom lave
byggverk (gesims - eller mønehøyde
under 9 m på vegg som ve nder mot
nabobygg)

Bran ncellebegrensende
Avstand fra enebolig til nabobygg
bygningsdel EI 30 eller
(parallelle yttervegger) er 2,3 m.
bygningsdeler i hvert av
byggene som til sammen gir
brannmotsta nd EI 30 .

§11 - 12

Røykvarslere i enebolig (det kreves
bra nnalarmanlegg dersom boligen
skal ha heis)

Fri bredde på dør til rømningsvei,
rømningsvei.

evt.
Det bør være minst en slokker pr.
av pulver , CO² etasje . Slokkeutstyret må kunne
brukes i alle rom .

Røykvarsler e må dekke
Det bør benyttes optiske røykvars lere.
områdene kjøkken, stue,
Røykvarslere skal være tilknyttet
sone utenfor soverom og
strømforsyningen og ha batteribakcup.
tekniske rom. Alarmstyrken
skal være minst 60 dB i
oppholdsrom og soverom når
mellomliggende dører er
lukket .
og i Minst 0,9 m (10M) og 1 cm
pr. person i RK 4

Side 3

284

Brannteknisk
Saxe
Ansvarlig:
Kontrollert

av:

Viks

vei

RB

Prosjektnr:

1060

JSB

Dato:

21.03.12

Ref. i
Beskrivelse
TEK/VTEK
§7 -28

notat

17

Tilrettelegging for rednings - og
slokkemannskap.

Ytelseskrav

Rev. Nr.: 1.0
Merknad

Ingen endring i forhold til eksisterende
Kjørbar atkomst fram til
forhold.
bygning.
Tilgjengelighet til tak og
hulrom.
Utendørs vannforsyning 25 50 meter fra inngangen til
hoveda ngrepsvei.

3. B RAN N SPRE D NIN G M ELLO M BYGGVE RK
Fare for spredning mellom byggverk er normalt til stede når avstand mellom byggene er
mindre enn 8 m. Brannspredning mellom byggene kan forebygge s ved å:
Etablere tilstrekkelig avstand mellom bygningene, slik at varmestråling og nedfall av
brennende bygningsdeler ikke antenner nabobygg .
Benytte ski llekonstruksjoner med tilstrekkelig brannmotstand, tetthet, bæreevne og
stabilitet .
Avstand mellom lave byggverk kan være mindre enn 8,0 m når byggverkene er skilt med
branncellebegrensende
bygningsdel eller bygningsdeler i hvert av byggverkene, som til
sammen gir samme brannmotstand.
Tilstrekkelig brannmotstand mellom byggene kan oppnås ved at:
Branncellebegrensende vegg ved renovering oppfør es som branncelleskillevegg EI 30
samt at vinduer i branncelle vegg har samme brannmotstand.
Parallelle yttervegg er i renovert bolig og nabobygg oppføres som branncelleskillende
vegg EI 15 slik at brannmotstand til sammen på begge vegger blir EI 30.
Eksisterende yttervegg i nabobygg tilfredsstiller brannmotstand EI 30.

Tilstand
Avstanden mellom parallelle ytterveg ger i Saxe Viks vei 17 og 19 er 2,3 m. Yttervegg i
nr. 19 (nabobygg) er oppført med heldekkende ytterkledning med bakenforliggende
gipsplate, vindsperre og isolasjon. Veggen har ikke vinduer eller andre åpninger. Slik
vegg vil ha en brannmotstand på 30 min utter og ivaretar kravet til branncelleskillende
konstruksjon mellom byggene.
Yttervegg i Saxe Viks vei nr. 17 mot nabobygg er kledd opp med ny ytterkledning med
bakenforliggende gipsplate, vindspe rre og isolasjon. Det er satt inn nytt vindu og ny
veran dadør uten brannmotstand i samme yttervegg .
Avstand fra nytt vindu til parallell vegg i nabobygg er 2,3 m og vinduet svekker veggens
brannmotstand. I følge VTEK § 11 - 8 stilles det krav om vinduer med brannmotstand når
avstand mellom parallelle yttervegg er er mindre enn 6 m. Dette for å ivareta kravet til
branncelleskille mellom lave byggverk. Yttervegg i nabobygg har tett utførelse og en
brannmotstand på 30 minutter og ivaretar kravet til branncelleskillende konstruksjon
mellom byggene. Allerede montert vindu i Saxe Viks vei 17 kan bestå, likeså kan
kjellervindu bestå.
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Det er satt inn ny verandadør som erstatning for tidligere dør i yttervegg i Saxe Viks vei
17. Verandadøren har vinduer uten brannmotstand og døren er forskjøvet 1 m sideveis
bort fra hus hjørne i nabobygg. Avstand fra verandadør til dør med uklassifisert glass i
nabobygg er 4 m. I følge VTEK § 11 - 8 kreves det vinduer med brannmotstand i
innve ndig hjørne mellom forskjellige brannceller (boliger) når avstanden er mindre enn
4 m. Avstand mel lom ny verandadør og nærmeste takutstikk på nabobygg er noe
mindre, men i dette tilfellet vurderes forholdet som akseptabelt. Dette begrunnes med at
renovering av Saxe Viks vei 17 ikke medfører noen bygningsmessige endringer av
betydning mellom byggene.

Nytt takoppløft og kneløft 1,2 m inn på taket på Saxe Viks vei 17 medfører ingen
forsterket fare for brannspredning mellom byggene og det kreves derfor ingen
branntekniske tiltak utover normal byggeskikk.

Bildet viser avstand mellom byggene. Saxe Viks
vei 17 til venstre. Vinduer og verandadør i
bygget er uten brannmotstand .

Bildet viser yttervegg i nabobygg i helt tett
utførelse. Veggen vil ha en brannmotstand på
30 minutter.

Figur viser byggene i
forhold til hverandr e.
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4. OPPSU M M ERIN G
Løsninger i dette notatet baserer seg på opply sninger fra oppdragsgiver og befaring på
stedet. De branntekniske vurderingene er gjort etter preaksepterte løsninger i Veiledning
til teknisk forskrift til plan - og bygningsloven 2008 , VTEK 10.
Notatet konkluderer med følgende:
Det stilles ikke krav ti l vinduer med brannmotstand i yttervegg mot nabobygg i Saxe
Viks 17. Dette begrunnes med at kravet til nødvendig branncelleskillende konstruksjon
mellom byggene er ivaretatt av tett utført yttervegg i nabobygg.
Det stilles ikke krav til vinduer med brannm otstand i verandadør i Saxe Viks vei 17.
Påkrevd avstand fra verandadør til hushjørne i nabobygg er ivaretatt.
I forbindelse med renoveringen opplyser oppdragsgiver at det vil bli montert et
tilnærmet heldekkende brannalarmanlegg i bygget. Vi anbefaler sli k løsning som vil
bidra til en høyere brannsikkerhet.

Side 6

287

Tegningsnr.:

Revisjon nr.:

A10-01
Type tegning:

Situasjonsplan
© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering
eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

1:250

NB! ikke byggetegninger, alle mål må sjekkes på stedet.

07.11.2016

002

2,04

65
4,

2

5,1

B
itt
Sn

0

m
,0

6,6

17-7-7

Index Dato

m
,7

2
1,0

gangvei

Sign

Kontr.

Prosjekteringsgruppen:

ARK :

Vika Plan Arkitekt AS

4,5

6

9
3,2

Beskrivelse

veranda

4,00

3
1,0

m
2,4

grøntareal

2,10

2

6
4,1

vann/avløp

2,1

0
1,0

A
itt
Sn

0

jernbane

B
itt
Sn

4,0

besøksadr: Stav Østre
7563 Malvik
postadr:
Postboks 77
7551 Hommelvik

2

3

3
2,6

07
1,

KG

N

innkjørsel
m
7,5

saltakvariante, revidert bod, carport, veranda

carport/uthus

A
itt
Sn
2

2

KG

Lokalisering:

påbygg

5

88

2,
09

oppdaterte beregninger på situasjonsplanen

melding fra 04.07.2017 på alle plan, snitt og fasader
001

Tegnforklaring
34

17-9-22

Tlf. 91 19 94 67
post@vikaplan.no

Fase:

byggemelding

gnr 2 bnr 499

tomtegrense
2

30

9,0

m

byggelinje

BYA

eksisterende

tillegg

88,70 m2
34,00 m2
7,50 m2
27,70 m2
157,90 m2
4,70 m2

ny
tomt

162,60 m2
531,70 m2

carport
uthus
åpent

(åpent 63,70 m2)

uteareal

herav terrasse

© Norkart AS

309,00 m2
32,40 m2

BRA

eksisterende

tillegg

151,00 m2
34,00 m2
6,00 m2
20,00 m2
211,00 m2
77,70 m2

ny
tomt

288,70 m2
531,70 m2

(åpent

Tittel:

Godkjent:

Jon Arne Glomsrud
påbygg enebolig

Kontroll prosjekt

54,00 m2)

Saxe Viks v. 19
7562 Hundhamaren

Sign.:

Kontroll:

Filnavn:
16074
pb,carportEB.pln
Dato:

14.10.2017

1:250

Målestokk:

situasjon

1:250
Kontroll utførende
Sign.:

Prosjektnr.:

Tegningsnr.:

16074

A10-01

Type tegning:
BIM modell ArchiCAD 15 NOR

Filplassering: /Volumes/FREECOM HDD/prosjekter/2016/16074 SaxeViksveg19PåbyggCarport/160 :6 Tegninger, foto, beskrivelse/16074 pb,carportEB.pln

288

Situasjonsplan

Kontroll:

Prosjektnr. for
prosjekterende/lev

Tegningsnr.:

Revisjon nr.:

A20-01
Type tegning:

Plan 1. Etasje
© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering
eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke
NB! ikke byggetegninger, alle mål må sjekkes på stedet.

Snitt B

34,5 m2

7,5 m2

34,0 m2

002

17-9-22

oppdaterte beregninger på situasjonsplanen

KG

melding fra 04.07.2017 på alle plan, snitt og fasader
001

17-7-7

Index Dato

1 095

1 200
1 500

KG

Beskrivelse

Sign

Kontr.

Lokalisering:

N
15 x 180 = 2 700

88,7 m2

sov
9,6 m²

bad/vask
6,5 m²

15 x 180 = 2 700

291

saltakvariante, revidert bod, carport, veranda

Snitt A
73,0 m2

Prosjekteringsgruppen:

ARK :

Snitt A

stue

Vika Plan Arkitekt AS
besøksadr: Stav Østre
7563 Malvik
postadr:
Postboks 77
7551 Hommelvik

37,8 m²

Tlf. 91 19 94 67
post@vikaplan.no

Fase:

byggemelding

kjøkken

gnr 2 bnr 499

5 964

13,9 m²

balkong
32,2 m²

Snitt B

11,4 m2
4 000

4 319
16

tomtegrense

52

Tittel:

Godkjent:

Jon Arne Glomsrud
påbygg enebolig

Kontroll prosjekt

Saxe Viks v. 19
7562 Hundhamaren

byggelinje

Sign.:

Kontroll:

Filnavn:
16074
pb,carportEB.pln
Dato:

14.10.2017
Målestokk:

1:100
Kontroll utførende
Sign.:

1:100

1. Etasje

Prosjektnr.:

Tegningsnr.:

16074

A20-01

Type tegning:
BIM modell ArchiCAD 15 NOR

Filplassering: /Volumes/FREECOM HDD/prosjekter/2016/16074 SaxeViksveg19PåbyggCarport/160 :6 Tegninger, foto, beskrivelse/16074 pb,carportEB.pln

289

Plan 1. Etasje

Kontroll:

Prosjektnr. for
prosjekterende/lev

Tegningsnr.:

Revisjon nr.:

A20-02
Type tegning:

Plan 2. Etasje, sokkel
© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering
eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

12 120

NB! ikke byggetegninger, alle mål må sjekkes på stedet.

900

1 000

900

1 000

900

4 120

900

654

1 000 647
1 566

291

1 646

15 x 180 = 2 700

sov

99

4 697

291

gang

99

2 536

99

4 097

291

002

sov

gard

sov

8,4 m²

13,6 m²

oppdaterte beregninger på situasjonsplanen

KG

001

17-7-7

Index Dato

saltakvariante, revidert bod, carport, veranda

KG

Beskrivelse

Sign

Kontr.

Lokalisering:

N

291

15,6 m²

17-9-22

melding fra 04.07.2017 på alle plan, snitt og fasader

312

4 707

Snitt A

647 1 000
1 566

291

620

5,0 m²

7 320

3 913

1 100
1 700

125

7 320

Snitt A

2 704

1 100
1 700

3,7 m2

8,9 m²

291

312

15,6 m²

bad

2 637

900

130

900

5 979

900

623

12 120
Prosjekteringsgruppen:

1:100

2. Etasje

ARK :

Vika Plan Arkitekt AS
besøksadr: Stav Østre
7563 Malvik
postadr:
Postboks 77
7551 Hommelvik

Tlf. 91 19 94 67
post@vikaplan.no

Fase:

byggemelding

gnr 2 bnr 499

15 x 180 = 2 700

78,9 m2

Snitt A

Snitt A

entre
8,6 m²

sov

Tittel:

Godkjent:

Jon Arne Glomsrud
påbygg enebolig

Kontroll prosjekt

7,6 m²

rives
nye konstruksjoner

Saxe Viks v. 19
7562 Hundhamaren

Sign.:

Kontroll:

Filnavn:
16074
pb,carportEB.pln
Dato:

14.10.2017
Målestokk:

1:100

Snitt B

Kontroll utførende

1:100
BIM modell ArchiCAD 15 NOR

Sign.:

kjeller

Filplassering: /Volumes/FREECOM HDD/prosjekter/2016/16074 SaxeViksveg19PåbyggCarport/160 :6 Tegninger, foto, beskrivelse/16074 pb,carportEB.pln

Prosjektnr.:

Tegningsnr.:

16074

A20-02

Type tegning:

290

Plan 2. Etasje, sokkel

Kontroll:

Prosjektnr. for
prosjekterende/lev

2 567

3 020
1 450

+3,65
tak

+3,65
tak
+2,70
2. Etasje

2 406

294

+2,70
2. Etasje

±0,00
1. Etasje

2 406

294

±0,00
1. Etasje

-2,70
kjeller
294

-2,70
kjeller

1:100

Snitt B

+3,65
tak
+2,70
2. Etasje

±0,00
1. Etasje

-2,70
kjeller

1:100
Tiltakshaver: Jon Arne Glomsrud
Saxe Viks v. 19
Skjema / Detalj:

Snitt A og B
påbygg enebolig

Snitt A
ARK :

7562 Hundhamaren

Vika Plan Arkitekt AS

Korrigert dato:

Tegner:

KG

1:100

Tegnet dato:

Prosjektnr.:

Mål:

14.10.2017 16074

291

Kontroll

Målestokk:

besøksadr: Stav Østre
7563 Malvik
postadr:
Postboks 77
7551 Hommelvik

© Alle rettigheter tilhører utførende
for prosjekteringen, kopiering eller
bruk av disse tegningene er
forbudt uten skriftlig samtykke
NB! ikke byggetegninger, alle mål
må sjekkes på stedet.

Tlf. 91 19 94 67
post@vikaplan.no

Tegningsnr.:

A30-01

Tegningsnr.:

Revisjon nr.:

A40-01
Type tegning:

Fasade Nord og Vest
© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering
eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke
NB! ikke byggetegninger, alle mål må sjekkes på stedet.

eksisterende hus

7 480

tomtegrense
002

17-9-22

oppdaterte beregninger på situasjonsplanen

KG

melding fra 04.07.2017 på alle plan, snitt og fasader
001

17-7-7

Index Dato

saltakvariante, revidert bod, carport, veranda

KG

Beskrivelse

Sign

Kontr.

Lokalisering:

N
eksisterende
nytt terreng
Prosjekteringsgruppen:

1:100

ARK :

Fasade Nord

Vika Plan Arkitekt AS
besøksadr: Stav Østre
7563 Malvik
postadr:
Postboks 77
7551 Hommelvik

Tlf. 91 19 94 67
post@vikaplan.no

Fase:

byggemelding

gnr 2 bnr 499

Tittel:

Godkjent:

Jon Arne Glomsrud
påbygg enebolig

Kontroll prosjekt

Saxe Viks v. 19
7562 Hundhamaren

Sign.:

Kontroll:

Filnavn:
16074
pb,carportEB.pln
Dato:

14.10.2017
Målestokk:

1:100
Kontroll utførende

1:100

Sign.:

Fasade Vest
Prosjektnr.:

Tegningsnr.:

16074

A40-01

Type tegning:
BIM modell ArchiCAD 15 NOR

Filplassering: /Volumes/FREECOM HDD/prosjekter/2016/16074 SaxeViksveg19PåbyggCarport/160 :6 Tegninger, foto, beskrivelse/16074 pb,carportEB.pln

292

Fasade Nord og Vest

Kontroll:

Prosjektnr. for
prosjekterende/lev

Tegningsnr.:

Revisjon nr.:

A40-02
Type tegning:

Fasade Sør og Vest
© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering
eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke
NB! ikke byggetegninger, alle mål må sjekkes på stedet.

tomtegrense
002

4 000

17-9-22

oppdaterte beregninger på situasjonsplanen

KG

melding fra 04.07.2017 på alle plan, snitt og fasader
001

17-7-7

Index Dato

saltakvariante, revidert bod, carport, veranda

KG

Beskrivelse

Sign

Kontr.

Lokalisering:

N

1:100

Prosjekteringsgruppen:

Fasade Sør

ARK :

Vika Plan Arkitekt AS
besøksadr: Stav Østre
7563 Malvik
postadr:
Postboks 77
7551 Hommelvik

Tlf. 91 19 94 67
post@vikaplan.no

Fase:

byggemelding

gnr 2 bnr 499

Tittel:

Godkjent:

Jon Arne Glomsrud
påbygg enebolig

Kontroll prosjekt

Saxe Viks v. 19
7562 Hundhamaren

Sign.:

Kontroll:

Filnavn:
16074
pb,carportEB.pln
Dato:

14.10.2017
Målestokk:

1:100
Kontroll utførende

1:100

Sign.:

Fasade øst
Prosjektnr.:

Tegningsnr.:

16074

A40-02

Type tegning:
BIM modell ArchiCAD 15 NOR

Filplassering: /Volumes/FREECOM HDD/prosjekter/2016/16074 SaxeViksveg19PåbyggCarport/160 :6 Tegninger, foto, beskrivelse/16074 pb,carportEB.pln

293

Fasade Sør og Vest

Kontroll:

Prosjektnr. for
prosjekterende/lev

Tegningsliste Byggemelding
Tegn.nr.

Tegningstype

Mål

Ark str.

Tegningsliste byggemelding

1:1

210 / 297

A10-01

Situasjonsplan

1:250

420 / 297

A20-01

Plan 1. Etasje

1:100

420 / 297

A20-02

Plan 2. Etasje, sokkel

1:100

420 / 297

A30-01

Snitt A og B

1:100

210 / 297

A40-01

Fasade Nord og Vest

1:100

420 / 297

A40-02

Fasade Sør og Vest

1:100

420 / 297

Tiltakshaver: Jon Arne Glomsrud
Saxe Viks v. 19
Skjema / Detalj:

Tegningsliste byggemelding
påbygg enebolig

Med på
utskrift

Tegn.dato

Rev.

Rev.dato

Beskrivelse

Sign.

ARK :

7562 Hundhamaren

Vika Plan Arkitekt AS

Korrigert dato:

Tegner:

KG

1:1

Tegnet dato:

Prosjektnr.:

Mål:

14.10.2017 16074

294

Kontroll

Målestokk:

besøksadr: Stav Østre
7563 Malvik
postadr:
Postboks 77
7551 Hommelvik

© Alle rettigheter tilhører utførende
for prosjekteringen, kopiering eller
bruk av disse tegningene er
forbudt uten skriftlig samtykke
NB! ikke byggetegninger, alle mål
må sjekkes på stedet.

Kontr. av

Tlf. 91 19 94 67
post@vikaplan.no

Tegningsnr.:

Dispensasjoner
1.

Eiendommen gnr. 2 bnr. 499

Den omsøkte eiendommen gnr. 2 bnr. 499 omfattes av reguleringsplanen for Saksvik Nord, og kommuneplanens arealdel 2010-2021.
Eiendommen bnr. 499 ble utskilt fra gnr. 2 bnr. 82 i 1986. Bygningen på bnr. 499 ble da plassert om lag 3 meter unna bnr. 82. Tomten til bnr. 499 fikk også en spesiell og
vanskelig utforming, som ikke kan anses naturlig arrondert. Bygningen på bnr. 499 ble også oppført ca 1,5m lavere i terrenget enn bnr. 82, så langt nord som mulig, med ett
hovedplan og sokkel, og en takvinkel på ca. 27°. Altaner og utearealer ble lagt til øst-sør-øst for bygningene med mulighet til utsikt/innsikt til hverandre. Vedlagt bilde nr 1 viser
hvordan bygningene ligger i forhold til hverandre.
I 2011/12 samtykket tidligere eiere av bnr. 499 i at bnr. 82 kunne bytte vinduer, flytte en verandadør og gjennomføre et takoppløft. Dette takoppløftet etablerte en loftsetasje med
soverom, bad og loftstue med balkong mot nord-øst, med kortere avstand enn 4m fra felles grense. Avstandserklæringen som ble underskrevet i 2011/12 var dessverre ikke
gjensidig, men i avtalen står det skrevet at tiltaket ikke skal få konsekvenser for bnr. 499. Når takoppløftet på bnr. 82 i dag blir brukt som argument mot at bnr. 499 ikke skal få et
tilsvarende takoppløft, er det helt klart en negativ konsekvens for bnr. 499, og harmonerer således ikke med erklæringen som ble underskrevet i 2011/12.
Dispensasjon fra avstandskavet i plbl. § 29-4, 2. ledd
Avstandskravet i plbl. § 29-4, 2. ledd er først og fremst fastsatt av branntekniske hensyn. Dagens bolig på bnr. 499 ligger i samme avstand mot tomtegrensen, så påbygget vil kun
medføre en økning av det veggareal som vil bli liggende vendt mot grensen. Det vil ikke bli etablert vindu i veggen mot naboeiendommen, og veggen vil bli konstruert med den
nødvendige brannhemming. Fravær av vindu hindrer for øvrig også innsyn.
Plbl. § 29-4, 2. ledd er også begrunnet i at bebyggelsen på naboeiendommen skal sikres lys, rom og utsikt. I 2012 ble boligen på bnr. 82 påbygd med et takoppløft i retning mot bnr.
499. (Det er således feil gjengivelse av de faktiske forhold på bildet på side 3 i kommunens vedtak av 04.07.2017, da bildet er tatt før takoppløftet ble bygget.) Det er kun i
begrenset grad omsøkte tiltak vil redusere naboeiendommens utsikt, og da fra et vindu mot nord i husets øverste etasje som ble bygget i f.m. takoppløftet i 2012. Det omsøkte
tiltaket vil heller ikke på noe tidspunkt av døgnet skygge for solen, og det anføres at åpenheten mellom bygningene på bnr. 82 og 499 ikke blir betydelig redusert som følge av
tiltaket.
Som det fremkommer av de vedlagte tegningene ligger det omsøkte tiltaket slik at det i forhold til boligen på bnr. 82 kun ”dekker” 1/3 av dennes fasade mot nord-øst. Det omsøkte
tiltaket har heller ingen konsekvenser for naboeiendommens solrike fasader i vest og sør.
Som følge av tomtens svært merkelige fasong og arrondering, er det ikke mulig med en annen utbygging/utvidelse av boligarealet på bnr. 499, enn i høyden som omsøkt. Ved
annen utbygging vil tiltaket komme i konflikt med både regulert byggegrense, samt avstandskravet mot naboer. Bane NOR vil trolig også nekte dispensasjon til bygging andre
steder på tomten enn ved å bygge på eksisterende bolig i høyden, slik de nå har samtykket til.
Dersom tiltakshaverne bygger på eksisterende bolig i høyden, men med et alternativt påbygg som blir trukket inn slik at det kommer 4 meter fra felles tomtegrense, vil dette kraftig
redusere verdien av tiltaket for tiltakshaverne, uten å gi fordeler for nabo i bnr. 82. For å oppnå mer brukbart areal må det i så fall bli bygget arker ut mot sidene. Et slikt påbygg vil
kunne være ihht kommunens regulerings og arealplan og innenfor normal byggepraksis. Påvirkningen på utsikt fra vinduet nord og fra balkong i øverste etasje for bnr. 82 vil da
være større, noe som er skissert på vedlagt bilde 2&3. Videre vil et alternativt påbygg gi et bygg med dårligere visuelle kvaliteter og tilpassing til området og naboeiendommene.
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For tiltakshaverne vil funksjonaliteten til bygget bli kraftig redusert, samtidig som kostnaden for tiltaket vil øke markant, da bygget arkitektonisk og byggeteknisk vil bli mer
krevende.
En dispensasjon som omsøkt, vil ikke gi negative konsekvenser for helse og miljø, i det lys og åpenhet er sikret på om lag tilsvarende måte som i dag. Det vil dog virke svært
negativt på tiltakshaverne dersom dispensasjon ikke gis. Familien Glomsrud/Eidsmo teller 8 personer, og dersom de skal kunne bo på bnr. 499, er de helt avhengige av at
eksisterende bygg tilføres mer boligareal gjennom det omsøkte påbygget. Dispensasjonen vil for øvrig ikke påvirke jordvern eller tilgjengelighet. Hva gjelder sikkerhet vil den som
nevnt bli ivaretatt ved oppfyllelse av brannkrav i veggen mot naboeiendommen (tilsvarende veggen for eksisterende bolig), jf. plbl. § 19-2.
Med bakgrunn i ovenstående redegjørelse og de øvrige dokumenter som følger saken, er fordelene ved å gi en dispensasjon for det omsøkte tiltaket klart større enn de begrensede
ulempene tiltaket skulle medføre, jf. plbl. § 19-2., 2. ledd.
2. Dispensasjon fra reguleringsplanens krav om maksimalt 1 meter gesimshøyde
For å imøtekomme avslag fra kommunen 04.07.2017 er takformen endret til saltak og det søkes om dispensasjon fra reguleringsplanens krav om maksimalt 1 meter gesimshøyde.
Gesimshøyden for det omsøkte tiltaket er 1,45 meter, hvilket er i tråd med kommunens tidligere vedtak i samme område, herunder stadfestet i søknaden fra 2012 om takoppløft på
bnr. 82. Gesimshøyden settes til 1,45 meter for at det omsøkte tiltaket skal oppnå en takvinkel som harmonerer med bebyggelsen på naboeiendommene, samt med tiltakshavernes
bolig slik den er i dag. I tidligere søknad med Mansardtak var kneveggen inne 1,9 meter høy. Da tiltakshavere nå vil imøtekomme kommunens tidligere innsigelser og endre til
saltak, må gesimshøyden bli 1,45 meter for å opprettholde nok takhøyde og volum innendørs, for å sikre godt boareal til soverom og bad.
3.

Forvaltningspraksis

I pkt. 6.3 i Kommunal- og moderniseringsdepartementets rundskriv H-8/15 (datert 26.6.2015) til plan- og bygningsloven § 29-4, er det opplistet relevante momenter som må tas
med i vurderingen av om dispensasjon skal gis:
- Alternative plasseringsmuligheter
- Utvidelse av uteoppholdsareal
- God funksjonalitet i byggverk
- Visuelle kvaliteter
- Personlige hensyn
Som nevnt gjør tomtens arrondering det umulig med andre plasseringsmuligheter av et påbygg, enn at det bygges på eksisterende bolig i høyden. Ved at det bygges i høyden vil
også eksisterende uteoppholdsreal ivaretas, og ikke innskrenkes. Funksjonalitet og byggtekniske løsninger sikres gjennom det omsøkte tiltaket, ved at soverom og bad plasseres på
det nye planet, mens øvrige oppholdsrom opprettholdes i husets underetasjer. En alternativ utbygging vil gi tiltakshaverne langt mindre nytt areal til en høyere pris, uten at det på
noen måte er fordelaktig for naboene. De visuelle kvalitetene ivaretas ved at påbygget gis saltak slik de øvrige eiendommene i området har, og tiltaket vil volummessig også være
på linje med området for øvrig. Som nevnt teller familien Glomsrud/Eidsmo 8 personer, og ved vurderingen av personlige hensyn må også dispensasjon kunne gis, da det vil gjøre
det mulig for familien å bebo bnr. 499.
Det følger videre av H-8/15 pkt. 3.2.3 at ”i praksis skal det mye til for at naboer i tettbygd strøk blir hørt med protest eller klage over tap av utsikt eller reduksjon i solforhold. Dette
er forhold som vil være påregnelig i boligfelt, og særlig i forbindelse med kommunal fortettingspolitikk”. Kommunen bekrefter dette i avslaget av 04.07.2017, og skriver også
videre: «Slik boligene er plassert i forhold til hverandre, og ikke minst nærheten, må man påregne at det kan komme tiltak som legger noe beslag på tidligere utsikt. Her har man
også valgt å legge altanene inn mot en annen, noe som åpner for innsikt fra/ til nabo». Det må legges til at ifm takoppløftet for bnr. 82 i 2012 ble det valgt å legge loftstue og
balkong så nær bnr. 499. Det er kun denne delen av boligen som blir berørt av den omsøkte påbygning.
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I nærværende sak ligger ikke påbygget nærmere nabogrensen enn eksisterende bolig, og det er dokumentert at det ikke blir tap av sol, og kun i svært begrenset grad tap av utsikt fra
et vindu i naboeiendommens øverste etasje. I tillegg ligger tiltaket innenfor kommuneplanens sone B som gir anvisning på en høyere utnyttelse enn hva som er omsøkt.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har også ved flere anledninger de siste årene fattet vedtak i saker som bl.a. omhandler avstandskravet i plbl. § 29-4 (jf. sak 2013/7527-423.1). I
disse sakene har Fylkesmannen sagt at kommunens fortettingspolitikk også må sies å gjøre seg gjeldende på eiendommer hvor det bygges ut, og ikke bare på eiendommer hvor det
planlegges å bygge nytt. Det må derfor kunne forventes at boliger i bynære strøk utvides da det i dag er behov for en større bygningsmasse enn tidligere. Det anføres fra
tiltakshavernes side at dette må gjelde generelt for kommuner som har vedtatt en fortettingspolitikk, så også for Malvik. Vikhammer er et pressområde i Malvik, og som i
nabokommunen Trondheim har både prisene og interessen for boliger her hatt en markant økning de siste årene.
Den samme vurderingen gjør seg gjeldende i nærværende sak. Bnr. 499 lar seg ikke utnytte på grunn av den spesielle arronderingen, regulert byggegrense og avstandskravet til
naboene, og den eneste muligheten for å få et større boligareal er å bygge på eksisterende bolig i høyden.
Også i sakene 2016/8171-423.1 og 2017/2929-423.1 stadfestet Fylkesmannen kommunens vedtak, hvor det ble gitt dispensasjon fra avstandskravet i plbl. § 29-4. Begge
dispensasjonene ble bl.a. begrunnet i at hensynene bak bestemmelsen i plbl. § 29-4 ikke i vesentlig grad ble tilsidesatt, brannhensynene ble ivaretatt og tiltakene påvirket i liten
grad sol- og utsiktsforholdene. Dessuten ble fordelene ved å gi dispensasjon ansett klart større enn ulempene som tiltakene eventuelt ville påføre naboeiendommene.
4. Oppsummering
Det omsøkte tiltaket er slik det nå foreligger i tråd med kommuneplanens arealdel, og reguleringsplanens bestemmelser om takform og mønehøyde.
Det anføres å være grunnlag for å gi tiltaket de nødvendige dispensasjoner, både hva gjelder gesimshøyde og avstandskravet etter plbl. Gesimshøyden er 45 cm høyere enn regulert
høyde på 1 meter, men likevel innenfor det som kommunen har dispensert for i området tidligere. Gesimshøyden skal også sikre tiltakshaverne det nødvendige boareal.
Det er ikke solrikt eller på annen måte brukbart uteareal som påvirkes av dispensasjonen, og det omsøkte tiltaket vil kun medføre minimale endringer i lys- og utsiktsforhold for
nabo i f.t. eksisterende situasjon. Tiltakshaverne har for øvrig med en familie på 8 personer et stort behov for ytterligere boarael for å kunne bo på bnr. 499, og det foreligger ikke
andre alternative utbyggingsmuligheter enn den omsøkte på eiendommen. Fordelene med å gi dispensasjon anses samlet sett klart større enn ulempene.
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Bilde 1: Illustrasjon av hvordan bygningene ligger i forhold til hverandre og i terrenget ved søknadstidspunktet. Bnr. 82 er oppe til venstre og bnr. 499 som det søkes om
påbygg til, er nede til høyre. Grønn farge er tak, gul farge er vegg og blå farge er en ark. Dette viser hvordan det meste av begge eiendommene påvirkes lite av en påbygning.
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Bilde 2: Illustrasjon av utsikt fra balkong for eiendom 2/82. (Svart farge er ikke korrekt). Merk at bildet er tatt stående ytterst i et hjørne av balkongen og i en retning (mot
nord) som viser den maksimale påvirkningen av påbygget. Grønn farge viser taket for et påbygg over hele flaten og et påbygg minst 4m fra felles grense. En ark i front er
tegnet i blått. Vegger er tegnet i gult. Dette illustrerer godt at utsikten over den delen av huset som er nærmere enn 4m fra felles grense allerede er stengt av
Hundhammeren og eiendommene i Rikkas veg 1 og 3 og betyr at en påbygning også nærmere enn 4m fra felles grense vil påvirke utsiktsforholdene minimalt.
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Bilde 3: Illustrasjon av utsikt fra loftstue med et påbygg minst 4m fra felles grense. (Svart farge er ikke korrekt). Bildet er tatt stående og i en nordlig retning som viser
maksimal påvirkning av et påbygg. Utsikt i østlig retning er uendret. Sittende i loftstuen er utsikten mot nord allerede hindret av eksisterende møne/tak for bnr. 499.
Grønn farge er tak, gul farge er vegg og blå farge er en ark. Bildet illustrerer godt hvordan en påbygning nærmere enn 4m fra felles grense ikke vil påvirke utsikten mer enn
en påbygning minst 4m fra felles grense. Dersom en ark må bygges, vil dette til sammenligning forverre utsikten.
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SV: Merknad til nabovarsel Malvik 2/499 Saxe Viks v. 19, 7562 Saksvik - post

27.10.2017, 16.19

SV: Merknad til nabovarsel Malvik 2/499 Saxe Viks v. 19, 7562
Saksvik
post
fr 27.10.2017 16:15
Til:Per

Atle Aukan <peratle@aukan.org>;

Kopi:Jon

Arne Glomsrud <ja@glomsrud.no>;

Hei, og takk for .lbakemeldingen.
Det er gjort en god del endringer som medfører for .ltakshaveren både merkostnader f.e. for takvinduer og
mindre utny>else av 2. etasjen. De>e for å unngår takoppløA eller ark som minker utsikten deres mer.
Det er vanskelig å forstår deres innsigelser når det gjelder vinduer.
Vinduene i 2. etasjen mot deres tomt er takvinduer, dvs vender oppover. De>e som er sa> i kneveggen er
e> rømningsvindu med avstand fra felles tomtegrense mer enn 4m. Man må legge seg på gulvet for å
kunne se gjennom de>e vindu. Mye enklere er det å se på deres tomt, veranda etc fra 1. etasjens
eksisterende vinduer og balkongdør.
Jeg håper at forklaringen var innlysende, og dere kan se fordelene for dere med naboens valg av takvinduer.
Selvfølgelig skal deres merknad og svaret legges ved søknaden.
Mvh
Vika Plan Arkitekt AS
Stav Østre
7563 Malvik

Daglig leder
Konstantine Gossler
mobil 91 19 94 67

Fra: Per Atle Aukan <peratle@aukan.org>
Sendt: 26. oktober 2017 23:10
Til: post
Kopi: Ingrid Aukan
Emne: Fwd: Merknad .l nabovarsel Malvik 2/499 Saxe Viks v. 19, 7562 Saksvik

Ingrid Gustad Aukan og Per Atle Aukan
Rikkas veg 2
7562 Saksvik
Saksvik 26.10.2017

VIKA PLAN ARKITEKT AS
Postboks 77
7551 Hommelvik
A>: Konstan.ne Gossler
Merknad .l nabovarsel Malvik 2/499 Saxe Viks v. 19, 7562 Saksvik

https://webmail.isphuset.no/owa/#viewmodel=ReadMessageItem&I…F8lFHdgACY%2FGNRQAAAA%3D%3D&IsPrintView=1&wid=51&ispopout=1
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SV: Merknad til nabovarsel Malvik 2/499 Saxe Viks v. 19, 7562 Saksvik - post

27.10.2017, 16.19

Undertegnede er eiere av 2/359 Rikkas veg 2.
Vi ønsker herved å melde en merknad .l nabovarsel mo>a> fra Vika plan arkitekt AS.
Vi ønsker å oppre>holde samme merknad som forrige byggesøknad siden vi ikke ser store endringer i
forhold .l høyde og vinduer.
Det kommer frem av tegninger at det søkes dispensasjons for å bygge en ny etasje på eksisterende bolig.
Tegningene viser at husets nye etasje har vinduer mot vår eiendom i en høyde som vil gi innsyn i vårt hus. I
.llegg vil det forhindre utsikt mot Vikhammer. De>e vil mulig føre .l verdiforringelse av vår eiendom.
Vi ber om en bekreAelse på at denne merknaden er mo>a> og blir vedlagt dispensasjonssøknad.
Hilsen
Ingrid Gustad Aukan og Per Atle Aukan

https://webmail.isphuset.no/owa/#viewmodel=ReadMessageItem&I…F8lFHdgACY%2FGNRQAAAA%3D%3D&IsPrintView=1&wid=51&ispopout=1
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VIKA PLAN ARKITEKT

Sendes kun per e-post til: post@vikaplan.no

Ansvarlig advokat: John Egil
Bergem
E-post: slu@adeb.no

127083 /68803
SLU/slu 7036468.1

Trondheim, 30. oktober 2017

MERKNADER TIL NABOVARSEL – TILTAK PÅ GNR. 2 BNR. 499 I MALVIK
1

INNLEDNING

Vi viser til nabovarsel fra ansvarlig søker Vika Plan Arkitekt AS, datert 17. oktober 2017.
Ansvarlig søker varsler om at det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i plan- og bygningsloven,
samt avvik fra avstandskravet på 4 meter fra felles tomtegrense og mønehøydekravet i
reguleringsplanen.
Vi vil i det videre komme med våre merknader til nabovarselet
2

DISPENSASJON FRA PLAN- OG BYGNINGSBESTEMMELSER

2.1

Dispensasjonsbestemmelsene i plan- og bygningsloven § 19-2

Det følger av plan- og bygningsloven § 19-2 første ledd at kommunen kan gi varig eller midlertidig
dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av loven.
Andre ledd bestemmer at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det
dispenseres fra, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart
større enn ulempene (vår understreking).
Bestemmelsene gir kommunen en skjønnsmessig adgang til å dispensere både fra lovbestemmelser
og planbestemmelser. I forarbeidene er det imidlertid lagt til grunn at avveiningen mellom
hensynene som er nevnt i andre ledd, er et rettsanvendelsesskjønn og ikke beror på kommunens frie
skjønn.
Vilkårene for å gi dispensasjon er strenge. Loven oppstiller et positivt vilkår om tillatelse, og det er
søkeren som må påberope seg særlige grunner for dispensasjon. Det skal ikke være kurant å få
dispensasjon fra plan- og bygningslovens bestemmelser.
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I tillegg viser ordlyden «klart større enn ulempene» at det ikke er tilstrekkelig med «en overvekt av
hensyn», slik kommunen har lagt til grunn i vedtaket datert 4. juli 2017. Ordlyden tilsier at fordelene
må være langt større enn ulempene for naboene.
Hva som kan vektlegges av hensyn mot dispensasjon, vil bl.a. avhenge av hva dispensasjonen
gjelder. Er det tale om avstandskrav fra naboeiendom, vil naboens interesser være tungtveiende, da
naboen i utgangspunktet har krav på å beholde en avstand på 4 m. Ved dispensasjon fra plan, vil de
overordnede hensyn bak planen veie tungt. Men det må også tas hensyn til de som har bygd og
etablert seg i tillit til planens bestemmelser.
Kommunen har i dette tilfellet gjennom reguleringsplanen bestemt at området skal ha et visst preg.
Begrensningene på boligenes utforming tilsier at kommunen har hatt til hensikt å bevare utsikt til
sjø, som er en viktig egenskap for boligområdet. Dette tilsier altså at begrensninger i utsikt til sjø vil
være et inngripende tiltak overfor naboene.
Vi bemerker særskilt at det ikke vil være tilstrekkelig grunnlag for dispensasjon at kommunen har
akseptert et visst forhold i forrige vedtak datert 4. juli 2017. Spørsmålet om dispensasjon må
vurderes konkret ut fra det tiltaket som det nå søkes om, og da kan de ulike hensyn slå annerledes
ut i vurderingen.
2.2

Dispensasjon fra avstandskravet

Tiltakshaver krever dispensasjon fra kravet til minimumsavstand på 4 meter for å kunne bygge på
en ekstra etasje på et bygg som allerede ligger nærmere enn 4 meter fra nabogrensen.
Larsen og Garberg vil motsette seg at det gis dispensasjon fra kravet om avstand til naboeiendom
2/82. Tiltakshaver skriver at husene ligger 3 meter fra hverandre, og at dette må tas til inntekt for at
dispensasjon bør gis.
Det er fra vår side viktig å korrigere selve premisset/utgangspunktet for vurderingen av
dispensasjon fra avstandskravet. Husene ligger 2,2 meter fra hverandre, ikke 3 meter. Dette kommer
ikke frem av søknaden, men innebærer at et ytterligere avvik fra avstandskravet vil være mer
inngripende enn dersom husene hadde ligget 3 meter fra hverandre. Det vil også være langt mer
inngripende enn om avstanden hadde vært i tråd med lovens avstandskrav på 4 meter fra
nabogrensen.
Sivilombudsmannen har i sak 2009/1336 uttalt at lovgiver allerede har foretatt en avveining av
interesser ved å sette grensen på fire meter fra nabogrensen, og at det derfor må utvises
tilbakeholdenhet med å dispensere fra dette. Den korte avstanden mellom husene gjør at ytterligere
påbygg vil være en stor ulempe for 2/82.
Det er all grunn til å tro at plasseringen av dagens hus ble akseptert nettopp fordi huset ikke var
større. Argumentet om at åpenheten mellom husene ikke blir redusert, er ikke holdbart. Det
mellomliggende arealet blir også mer skyggefullt og mindre attraktivt når høyden på veggene øker.
Ved vurderingen etter § 19-2 må det ses hen til den meget korte avstanden mellom husene slik de
står i dag, og at en eventuell dispensasjon fra avstandskravet vil påføre Larsen og Garberg store
ulemper. Dette kommer ikke frem i tiltakshavers søknad. Alene dette momentet bør etter vår
oppfatning medføre at fordelene ved tiltaket ikke er klart større enn ulempene for naboene, jf. planog bygningsloven § 19-2.
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Til slutt vil vi legge til at det ikke er relevant at tidligere eiere av hhv bnr 82 og 499 kom frem til en
enighet angående avstandskravet i plan- og bygningsloven. En ensidig avstandserklæring gitt av
eieren av bnr 499 kan ikke tolkes som en gjensidig avtale mange år senere. Kommunen må se bort
fra denne anførselen fra tiltakshaver.
Våre klienter motsetter seg på denne bakgrunn at det gis dispensasjon fra avstandskravet for det
omsøkte tiltaket.
2.3

Påbygging av eneboligen

Søker planlegger å bygge på det eksisterende huset i høyden, og det bes om dispensasjon fra
mønehøydekravet.
Det følger av reguleringsplanen § 26 nr. 1 c.1.a at bygninger kan oppføres i inntil 1 ½ etasje. Den
planlagte utbyggingen vil medføre at huset i realiteten får to etasjer i tillegg til sokkel. I tillegg følger
det av § 26 nr. 1 c.1.b at underetasjen for «1 etasjes bygninger» kan innredes i samsvar med
bestemmelsene i byggeforskriftene, der terrenget etter bygningsrådets skjønn ligger til rette for det. I
dette må ligge at det ikke er adgang til takoppløft dersom boligen har sokkel. Gnr. 2, bnr. 499 har
innredet sokkel.
Videre følger det av § 26 nr. 1 c.1.d at mønehøyden ikke skal overstige 7,5 meter over opprinnelig
terreng. Etter det Larsen og Garberg kan se, vil den planlagte utbyggingen medføre at huset får en
mønehøyde som overstiger 7,5 meter. Terrenget er mer utgravd enn hva arkitekttegningene viser.
Ved sammenligning av søknadens Bilde1 med arkitekttegningen «fasade øst», ser man at terrenget
nede til høyre på huset er vesentlig mer utgravd enn hva tegningen viser. Dette er også gjeldende
for «fasade nord».
Utbyggingsplanene strider derfor mot reguleringsplanen både når det gjelder krav til etasjeantall og
mønehøyde. Våre klienter bestrider at det er grunnlag for dispensasjon fra planen på begge disse
punkter.
Spørsmålet om utsikt er særlig viktig for en eiendom nært sjøen uten andre gjenboere enn den det
nå bygges på.
Tiltakshaver skriver i nabovarselet at «(...) tiltaket [ikke] legger betydelige begrensninger på
solforhold eller utsikt, grunnet husets på 2/82.»
Å bygge på en ekstra etasje og utvide verandaen vil begrense utsikt og fri sikt betydelig. Boligen på
2/82 har betydelig utsikt mot nord. Denne vil i stor grad bli sperret. I dag er det fri sikt fra vinduer
og balkong i andre etasje. En ekstra etasje vil påvirke sikten fra Larsens bolig, uteområdene foran
boligen, samt verandaen og balkongen.
I tillegg vil lysforholdene både inne og ute bli betydelig forverret dersom planene gjennomføres.
Vinduet i soverommet i 2. etasje, som i dag har fri sikt, vil bli sperret av en vegg to meter foran.
Lysforholdene på stuen i andre etasje vil bli merkbart dårligere når fri sikt retning nord forsvinner.
Soverommet i første etasje har sitt lysinnslipp mot den veggen som naboen nå ønsker å bygge ut. En
utbygging vil redusere lysinnslippet betraktelig, hvilket vil redusere bruksverdien av rommet. Også
lysinnslippet i oppholdsrommet i første etasje vil bli redusert dersom utbyggingen realiseres.
Utsikt er en vesentlig egenskap ved boligen, og er generelt en kostnadsdriver ved kjøp av eiendom i
nærheten av sjø. For Larsen og Garberg var den særegne utsikten fra flere deler av eiendommen og
boligen en motivasjon for kjøpet. Utsikten er også fremhevet i salgsprospektet.
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En påbygging i tråd med de fremlagte planene vil derfor medføre betydelige ulemper for Larsen og
Garberg.
Tiltakshaver anfører at et eventuelt avslag på søknaden vil virke svært inngripende som følge av at
familien teller 8 personer. Tiltakshaver kan ikke høres med dette argumentet. Kjøper burde selv
foretatt en vurdering av mulighetene for å bygge på huset før kjøpet ble gjennomført. Man kan ikke
i ettertid kreve dispensasjon fra plan- og bygningsloven som følge av at boligen ikke tilfredsstiller
deres behov.
3

OPPSUMMERING

Larsen og Garberg mener at hensynene bak bestemmelsene i reguleringsplanen blir vesentlig
tilsidesatt dersom kommunen gir dispensasjon i tråd med søknaden. En toetasjes enebolig rett foran
annen enebolig i strid med reguleringsplanen, vil ødelegge det generelle inntrykket i boligfeltet.
Det er ikke grunnlag for å si at fordelene med den planlagte utbyggingen er klart større enn
ulempene for Larsen og Garberg, jf. plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd.
Av disse grunner kan det ikke gis dispensasjon fra reguleringsplanen til å bygge ut eiendommen i
tråd med planene som er skissert i nabovarselet.

Med vennlig hilsen
ARNTZEN de BESCHE ADVOKATFIRMA

Sivert Lund
advokat
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© Suncurves - solkalender, versjon 2.12.
Solforhold blir påvirket av terrengprofilen,
men også av nærliggende bygninger og
trær. Denne rapporten tar kun hensyn til
skygge fra terrenget. Vi har ikke fysisk
inspisert lokasjonen eller kontrollert alle
grunnlagsdataene som er brukt til å
utarbeide denne rapporten, og vi fraskriver
oss følgelig alt ansvar for eventuelle tap
eller skader som skyldes ukritisk bruk av
den. Rapporten ble utarbeidet for følgende
breddegrad: 63,44050 og følgende
lengdegrad: 10,60729. Høyde over bakken
var satt til 0 m.

2016: Saxe Viks veg 17
Solindeks: 75 % (Morgen: 85 %, Ettermiddag: 68 %)
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Fra: post (post@vikaplan.no)
Sendt: 23.11.2017 09:57:52
Til: Jon Arne Glomsrud; Postmottak.Malvik.kommune; Stræte Svein Lennart
Kopi: Sivert Lund; jeb@adeb.no
Emne: Saxe Viks v. 19, søknad om påbygg enebolig
Vedlegg: image001.jpg
V
 idersender ytterlig merknad fra naboen gnr 2 bnr 82

Mvh
Vika Plan Arkitekt AS
Stav Østre
7563 Malvik

Daglig leder
Konstantine Gossler
mobil 91 19 94 67

Fra: Sivert Lund <slu@adeb.no>
Sendt: 22. november 2017 09:00
Til: post
Kopi: John Egil Bergem
Emne: RE: Merknader til nabovarsel [ADEB‐LEGAL.FID676659]
Hei,
Vi viser til deres kommentarer til våre merknader. Deres kommentarer gjør det nødvendig for oss å inngi noen
ytterligere merknader.
Området rundt huset er etter Larsen og Garbergs oppfatning gravd ut i større utstrekning enn det som vises på
tegningene. Når terrenget er gravd ut, og dette ikke er hensyntatt i tegningene, er det vår oppfatning at det i
realiteten søkes om fritak fra grensa på 7,5 meter. Dette forholdet fremkommer ikke i søknaden, og er noe
kommunen må informeres om.
Videre imøteser vi at kommunen oppfordres til å gjennomføre inspeksjon av Garberg og Larsens bolig for med
egne øyne å se hvordan utsikt, solforhold og innsyn eventuelt vil påvirkes av de fremlagte planene.
Vi forutsetter at våre merknader følger saken videre.

VENNLIG HILSEN / BEST REGARDS,

Sivert Lund
Advokat / Lawyer
Tel: +47 97 61 48 95 / slu@adeb.no
www.adeb.no
Ansvarlig advokat / Counsel in charge: John Egil Bergem
This e-mail and any attachments hereto may contain information that is confidential or legally privileged. It is intended only for the person(s) to whom it is correctly
addressed. If you have received this e-mail message in error, please notify the sender immediately by replying to this e-mail and delete the email without making a copy.

From: post [mailto:post@vikaplan.no]
Sent: Tuesday, November 14, 2017 1:21 PM
To: Sivert Lund
Cc: John Egil Bergem; Jon Arne Glomsrud
Subject: SV: Merknader til nabovarsel

Hei, og takk for tilbakemeldingen.
Vi ønsker å svare på merknader om tapt utsikt og redusert lysinnslipp. VI har ikke kommentert merknad
om tegnet terreng på tegning. Vi har også kommentert disp fra mønehøyde og 3 etg som kommunen
stadfestet i avslaget i sommer er tillatt. Vedlagt bilder
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Svar på merknader:
Det hevdes at areal mellom bygg blir mindre solfylt og attraktivt. Slik bilde 1 viser, ligger området
allerede i skyggen av 82 og blir verken mer skyggefullt eller mindre attraktivt. Det brukes idag verken til
opphold eller passasje.
Det hevdes at vi søker om dispensasjon fra regulert mønehøyde og bygging i 3 etasjer. Det søkes ikke
om dispensasjon fra regulert mønehøyde. Vi ønsker å bygge 7.5m over gjennomsnittlig opprinnelig
terreng i 3 etasjer, slik reguleringsplan og kommuneplan tillater. Dette ble også stadfestet i avslaget
datert 4/7-17.
Det hevdes at en heving av taket vil påvirke sikten fra uteområdene foran boligen, samt verandaen.
Utsikten mot nord fra disse områdene, er slik vedlagt Bilde 2 viser, allerede hindret av eksisterende
bygning. En påbygging vil ikke påvirke utsikten mer enn bygget allerede gjør idag.
Det hevdes at lysinnslipp på soverom nordøst i 2. etg vil bli redusert. Dette soverommet har
hovedvindu mot nordvest og et lite vindu i knevegg mot nordøst og nabobygg. En påbygging vil derfor
ikke påvirke det samlede lysinnslippet til dette rommet i merkbar grad.
Det hevdes at lysforhold på stuen i 2. etg blir merkbart dårligere, men her er det store vinduer mot både
vest, sør og øst. 499 ligger i sin helhet nord/nordøst for stuen og vil dermed i svært begrenset grad
redusere det totale lysinnslippet, og vil ikke skygge for sollyset. Solkalender i forhold til stuen i 2. etg er
vedlagt som dokumentasjon av solforhold gjennom året.
Det hevdes at lysinnslipp til soverom nordøst i 1. etg reduseres betraktelig. Soveromsvinduet er 2,2m
fra naboveggen, og slik bilde 1 viser, vil ikke lysinnslippet reduseres mer av en heving av taket.
Det hevdes at lysinnslipp til oppholdsrom i 1. etg. reduseres. Dette rommet har store vinduer mot vest,
sør og øst slik at en påbygning nord/nordøst for rommet overhodet ikke vil påvirke lysinnslippet.
Bilde 1, areal mellom bygningene, rett utenfor soverom i 1. etg.
Bilde 2, viser hvordan byggning allerede hindrer utsikt i denne retningen. (skissert påbygg er feilaktig
for høyt/bredt )
Calendar2016, solkalender fra stuen i 2. etg av 2/82

Mvh
Vika Plan Arkitekt AS
Stav Østre
7563 Malvik

Daglig leder
Konstantine Gossler
mobil 91 19 94 67

Fra: Sivert Lund <slu@adeb.no>
Sendt: 30. oktober 2017 14:51
Til: post
Kopi: John Egil Bergem
Emne: Merknader til nabovarsel [ADEB‐LEGAL.FID676659]
Vi viser til nabovarsel om tiltak på eiendommen gnr. 2, bnr. 499, Malvik kommune, datert 17. oktober 2017.
Vedlagt følger våre merknader på vegne av Unni Larsen og Egil Garberg, eiere av gnr. 2, bnr. 82.
Vi forutsetter at våre merknader følger saken videre.
VENNLIG HILSEN / BEST REGARDS,

Sivert Lund
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Advokat / Lawyer
Tel: +47 97 61 48 95 / slu@adeb.no
Ansvarlig advokat/Counsel in charge: John Egil Bergem

Arntzen de Besche Advokatfirma Trondheim AS
Switch: +47 73 87 12 00 / Post: P.O. Box 8853 Solsiden, 7481 Trondheim, Norway
Visit: Dyre Halses gate 1a, 7042 Trondheim, Norway / NO 976 850 505 MVA

www.adeb.no
1s t place in total transaction value among Norwegian law firms in 2015 (MergerMarket – league tables worldwide)
Client Service Law Firm of the Year 2014 (Chambers Europe)
This e-mail and any attachments hereto may contain information that is confidential or legally privileged. It is intended only for the person(s) to whom it is correctly
addressed. If you have received this e-mail message in error, please notify the sender immediately by replying to this e-mail and delete the email without making a copy.
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Areal og samfunnsplanlegging

VIKA PLAN ARKITEKT AS
Postboks 77
7551 HOMMELVIK

Deres ref:

Delegert sak

Vår ref
2016/3312-18

Saksbehandler
Svein Stræte,
tlf.:73972084

Dato
25.01.2018

Avslag på søknad om tiltak - Påbygg
Eiendom:

Gnr. 2, Bnr. 499

Adresse:

Saxe Viks veg 19, 7562 SAKSVIK

Tiltakshaver:

Jon Arne Glomsrud

Søker:

VIKA PLAN ARKITEKT AS

Tiltak:

Påbygg

Vedtak
Malvik kommune viser til søknad om oppføring av et påbygg.
Kommunen kan ikke se at det foreligger særlige grunner for å kunne gi dispensasjon for
oppføring av et påbygg som omsøkt.
Søknaden avslås med hjemmel i pbl. §§ 21-4 og 19-2.
Merknader fra nabo tas tilfølge.
Klagerett
Alle kan klage på vedtaket. Se orientering om rett til å klage og annen generell informasjon i eget
vedlegg.
Dokumentasjon
Søknad
Tegninger og dokumentasjon ble mottatt 14. og 23. november 2017
Nabovarsling
Tiltaket er nabovarslet i henhold til plan- og bygningsloven § 21-3. Det er kommet merknader.
Postadresse
Postboks 140, 7551 HOMMELVIK
E-post:
postmottak@malvik.kommune.no

Besøksadresse
Torggata 7
www.malvik.kommune.no
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Telefon
73972000
Telefaks
73972001

Bank
4218.07.50309
Org.nr
971035560
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Planstatus
For eiendommen gjelder reguleringsplanen for Saksvik Nord, ikrafttredelse 3. februar 1986 og
kommuneplanens arealdel, ikrafttredelse 20. juni 2011. Eiendommen er regulert til boligformål.
Beskrivelse av tiltaket
Det omsøkte tiltaket omfatter oppføring av et påbygg på en eksisterende bolig. Eksisterende
bolig er oppført ca. 1 meter fra nabogrensen og ca. 2,2 meter fra nabobolig. Det foreligger
søknad om dispensasjon for oppføring av påbygget i flukt med eksisterende veggfasade på
dagens bolig, dvs. nærmere enn 4 meter fra nabogrensen.
Tiltaket vil også bli berørt av jernbanelovens bestemmelser knyttet til avstand, jf. jbl. §10.
Ansvarlig søker har på dette grunnlag søkt Bane Nor SF om dispensasjon for oppføring av det
nevnte tiltaket og det foreligger en godkjenning fra Bane Nor SF, datert 5. april og e- post datert
26. oktober 2017
Vurdering
Vi viser til deres søknad om oppføring av et påbygg på eksisterende bolig i Saxe Viks veg 19 på
Saksvik. Det opplyses i søknaden at dagens bolig er plassert ca. 1,5 meter lavere enn nabobygget
og er oppført med en sokkeletasje og et hovedplan. Takformen er en saltaksløsning med en
takvinkel på ca. 270. Påbygget vil i sin helhet være oppføring av en ny etasje og tenkes oppført
med samme grunnareal som eksisterende bolig. Loftetasjen er tenkt oppført med en rafthøyde på
1,45 meter og en takvinkel på ca. 240.
Den gjennomsnittlige mønehøyden er oppgitt til å være 7,45 meter.
Fasaden er liggende kledning med bruk av varierende vindusløsninger, bl.a. bruk av flere
takvinduer.
I og med at det ikke foreligger avstandserklæring søkes det om dispensasjon fra avstandskravet,
jf. pbl § 29 -4, samt søknad om dispensasjon for oppføring av en loftetasje med en rafthøyde på
1,45 meter
Den omsøkte eiendommen ligger i regulert område, innenfor reguleringsplanen for Saksvik
Nord, og omfattes av bl.a. følgende bestemmelser.
c.1.a
Bygninger kan oppføres i inntil 1 ½ etasje. Raftehøyde over 1 etg. skal da ikke
overstige 1 m.
c.1.b
Der terrenget etter bygningsrådets skjønn ligger til rette for det, kan underetasjen for 1
etasjes bygninger innredes i samsvar med bestemmelsene i byggeforskriftene.
c.1.d
Mønehøyden skal ikke overstige 7,5 m over opprinnelig terreng.
I tillegg omfattes eiendommen av bestemmelsene i kommuneplanens arealdel, bl.a. punkt 2.6, om
fortetting. Eiendommen ligger inn under sone B med boligtype – småhusbebyggelse.
Byggehøyden i denne sonen er 3 etasjer, inkl. sokkel og loft og en grad av utnytting på 35%
BYA
Det omsøkte påbygget har som nevnt en gjennomsnittlig mønehøyde i tråd med
reguleringsbestemmelsene, og at etasjeantallet er i tråd med kommuneplanens bestemmelser, jf.
punkt 2.6.
Side 2
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Påbyggets plassering.
Den omsøkte boligen ble i sin tid godkjent oppført som kjedet bolig og skulle sammenbygges
med eksisterende bolig via en takkonstruksjon over inngangspartiet. Grunnen til at man valgte en
slik løsning var bl.a. nære familieforhold mellom eier av «gammel» og ny bolig. I 1986 ble
eiendommen 2/ 82 delt, hvor ny eiendomsgrense ble lagt mellom «gammel-» og ny bolig som
vist på kart.

Avstandserklæring foreligger ikke.
Den tillatelsen/ aksepten som ble gitt av tidligere eier av 2/82 var med utgangspunkt i de
dokumenter som forelå ved søknad om oppføring av den nye boligen.
Tegningene som lå ved søknad den gang, og som ble godkjent, var en bolig i 2 plan, dvs. sokkel
og et hovedplan.
Saksvikområdet består av en blanding av eldre og nyere boliger og ble i 1986 regulert til bl. a.
boligformål, hvor bebyggelsen skal utformes som frittliggende bygninger.
Verken reguleringsplanen eller bestemmelsene legger noen føringer for plassering av bygninger
innenfor planområdet, dvs. at det er de generelle avstandsbestemmelsene som skal legges til
grunn. Det følger av pbl. § 29 -4 nr. 2 første ledd at:
Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kapittel 11 eller 12, skal byggverk ha en avstand fra
nabogrense som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter.
Det omsøkte påbygget søkes oppført på eksisterende bolig og får en minsteavstand til
nabogrensen på ca. 1 meter.
Dispensasjon.
Ansvarlig søker har i sin begrunnelse opplyst følgende:
Avstandskravet i plbl. § 29-4, 2. ledd er først og fremst fastsatt av branntekniske hensyn. Dagens
bolig på bnr. 499 ligger i samme avstand mot tomtegrensen, så påbygget vil kun medføre en
økning av det veggareal som vil bli liggende vendt mot grensen. Det vil ikke bli etablert vindu i
veggen mot naboeiendommen, og veggen vil bli konstruert med den nødvendige brannhemming.
Fravær av vindu hindrer for øvrig også innsyn.
Plbl. § 29-4, 2. ledd er også begrunnet i at bebyggelsen på naboeiendommen skal sikres lys, rom
og utsikt. I 2012 ble boligen på bnr. 82 påbygd med et takoppløft i retning mot bnr. 499. (Det er
således feil gjengivelse av de faktiske forhold på bildet på side 3 i kommunens vedtak av
04.07.2017, da bildet er tatt før takoppløftet ble bygget.) Det er kun i begrenset grad omsøkte
tiltak vil redusere naboeiendommens utsikt, og da fra et vindu mot nord i husets øverste etasje
Side 3
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som ble bygget i f.m. takoppløftet i 2012. Det omsøkte tiltaket vil heller ikke på noe tidspunkt av
døgnet skygge for solen, og det anføres at åpenheten mellom bygningene på bnr. 82 og 499 ikke
blir betydelig redusert som følge av tiltaket.
Som det fremkommer av de vedlagte tegningene ligger det omsøkte tiltaket slik at det i forhold til
boligen på bnr. 82 kun ”dekker” 1/3 av dennes fasade mot nord-øst. Det omsøkte tiltaket har
heller ingen konsekvenser for naboeiendommens solrike fasader i vest og sør.
Som følge av tomtens svært merkelige fasong og arrondering, er det ikke mulig med en annen
utbygging/utvidelse av boligarealet på bnr. 499, enn i høyden som omsøkt. Ved annen utbygging
vil tiltaket komme i konflikt med både regulert byggegrense, samt avstandskravet mot naboer.
Bane NOR vil trolig også nekte dispensasjon til bygging andre steder på tomten enn ved å bygge
på eksisterende bolig i høyden, slik de nå har samtykket til.
Dersom tiltakshaverne bygger på eksisterende bolig i høyden, men med et alternativt påbygg som
blir trukket inn slik at det kommer 4 meter fra felles tomtegrense, vil dette kraftig redusere
verdien av tiltaket for tiltakshaverne, uten å gi fordeler for nabo i bnr. 82. For å oppnå mer
brukbart areal må det i så fall bli bygget arker ut mot sidene. Et slikt påbygg vil kunne være ihht
kommunens regulerings og arealplan og innenfor normal byggepraksis. Påvirkningen på utsikt
fra vinduet nord og fra balkong i øverste etasje for bnr. 82 vil da være større, noe som er skissert
på vedlagt bilde 2&3. Videre vil et alternativt påbygg gi et bygg med dårligere visuelle kvaliteter
og tilpassing til området og naboeiendommene.
Ansvarlig søker har i tillegg kommet med en begrunnelse på valg av rafthøyden. Søker har her
benyttet begrepet gesimshøyde, men mener nok rafthøyden.
Dispensasjon fra reguleringsplanens krav om maksimalt 1 meter gesimshøyde
For å imøtekomme avslag fra kommunen 04.07.2017 er takformen endret til saltak og det søkes
om dispensasjon fra reguleringsplanens krav om maksimalt 1 meter gesimshøyde. Gesimshøyden
for det omsøkte tiltaket er 1,45 meter, hvilket er i tråd med kommunens tidligere vedtak i samme
område, herunder stadfestet i søknaden fra 2012 om takoppløft på bnr. 82. Gesimshøyden settes
til 1,45 meter for at det omsøkte tiltaket skal oppnå en takvinkel som harmonerer med
bebyggelsen på naboeiendommene, samt med tiltakshavernes bolig slik den er i dag. I tidligere
søknad med Mansardtak var kneveggen inne 1,9 meter høy. Da tiltakshavere nå vil imøtekomme
kommunens tidligere innsigelser og endre til saltak, må gesimshøyden bli 1,45 meter for å
opprettholde nok takhøyde og volum innendørs, for å sikre godt boareal til soverom og bad.
Merknader fra naboer.
I forbindelse med nabovarslingen er det kommet inn to merknader til det omsøkte tiltaket.
Dette er merknader (1) fra gnr. 2, bnr. 359, Ingrid Gaustad og Per Atle Aukan, datert 27. oktober
2017.
Merknad (2) fra gnr. 2, bnr. 82, Unni Larsen og Egil Garberg ved Arntzen de Besche
Advokatfirma, datert 2. mars 2017.
Merknad 1
Påbygget vil medføre innsyn til deres eiendom samt redusere utsikt mot Vikhammer.
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Ansvarlig søkers kommentarer.
Vinduene som er satt inn er stort sett takvinduer som vender opp og gir i liten grad rom for
innsyn til naboeiendom. Vindu i knevegg er et rømningsvindu og vil i liten grad medføre innsyn
til naboeiendom.
Merknad 2
Det opplyses følgende:
«Det følger av plan- og bygningsloven § 19-2 første ledd at kommunen kan gi varig eller
midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller medhold av loven.
Andre ledd bestemmer at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det
dispenseres fra, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være kart
større enn ulempene.
I forarbeidene er det imidlertid lagt til grunn at avveiningen mellom hensynene som er nevnt i
andre ledd, er et rettsanvendelsesskjønn og ikke beror på kommunens frie skjønn.
Vilkårene for å gi dispensasjon er strenge. Loven oppstiller et positivt vilkår om tillatelse, og det
er søkeren som må påberope seg særlige grunner for dispensasjon. Det skal ikke være kurant å
få dispensasjon fra plan- og bygningslovens bestemmelser.
Sivilombudsmannen har i sak 2009/1336 uttalt at lovgiver allerede har foretatt en avveining av
interesser ved å sette grensen på fire meter fra nabogrensen, og at det derfor må utvises
tilbakeholdenhet med å dispensere fra dette. Den korte avstanden mellom husene gjør at
ytterligere påbygg vil være en stor ulempe for 2/82.
Det er all grunn til å tro at plasseringen av dagens hus ble akseptert nettopp fordi huset ikke var
større. Argumentet om at åpenheten mellom husene ikke blir redusert, er ikke holdbart. Det
mellomliggende arealet blir også mer skyggefullt og mindre attraktivt når høyden på veggene øk
Ved vurderingen etter § 19-2 må det ses hen til den meget korte avstanden mellom husene slik de
står i dag, og at en eventuell dispensasjon fra avstandskravet vil påføre Larsen og Garberg store
ulemper. Dette kommer ikke frem i tiltakshavers søknad. Alene dette momentet bør etter vår
oppfatning medføre at fordelene ved tiltaket ikke er klart større enn ulempene for naboene, jf.
plan- og bygningsloven § 19-2. er.
Det nevnes videre:
Å bygge på en ekstra etasje og utvide verandaen vil begrense utsikt og fri sikt betydelig. Boligen
på 2/82 har betydelig utsikt mot nord. Denne vil i stor grad bli sperret. I dag er det fri sikt fra
vinduer og balkong i andre etasje. En ekstra etasje vil påvirke sikten fra Larsens bolig,
uteområdene foran boligen, samt verandaen og balkongen.
I tillegg vil lysforholdene både inne og ute bli betydelig forverret dersom planene gjennomføres.
Vinduet i soverommet i 2. etasje, som i dag har fri sikt, vil bli sperret av en vegg to meter foran.
Lysforholdene på stuen i andre etasje vil bli merkbart dårligere når fri sikt retning nord
forsvinner. Soverommet i første etasje har sitt lysinnslipp mot den veggen som naboen nå ønsker
å bygge ut. En utbygging vil redusere lysinnslippet betraktelig, hvilket vil redusere bruksverdien
av rommet. Også lysinnslippet i oppholdsrommet i første etasje vil bli redusert dersom
utbyggingen realiseres. Utsikt er en vesentlig egenskap ved boligen, og er generelt en
kostnadsdriver ved kjøp av eiendom i nærheten av sjø. For Larsen og Garberg var den særegne
utsikten fra flere deler av eiendommen og boligen en motivasjon for kjøpet. Utsikten er også
fremhevet i salgsprospektet.
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Ansvarlig søkers kommentarer.
Arealet mellom boligene ligger allerede i et skyggeparti og blir verken mer skyggefullt eller
mindre attraktivt. Arealet blir i dag lite brukt til opphold. Utsikten mot nord fra eksisterende
veranda og uteområdet er allerede hindret av eksisterende bygning. Et påbygg vil derfor ikke
påvirke det samlede lysinnslippet til arealet mellom boligene.
Våre kommentarer.
Avstandsbestemmelsene i pbl. § 29- 4 er først og fremst begrunnet ut fra brannsikringsmessige
hensyn mot naboeiendom samt hensynet til naboer, ved at den sikrer rom, utsikt og lys til den
enkelte eiendom.
Det er opp til forvaltningens frie skjønn å avgjøre om en dispensasjon skal gis. Ingen har således
krav på dispensasjon. I den enkelte dispensasjonssak må det foretas en konkret og reell vurdering
av de faktiske forhold i saken. I vurderingen skal de hensyn som taler for dispensasjon veies opp
mot de hensyn som loven, kommuneplanens arealdel, reguleringsplan eller den konkrete
bestemmelse skal ivareta. Det kreves ikke ekstraordinære omstendigheter for at en dispensasjon
skal kunne gis. En overvekt av relevante hensyn vil være nok. Det som i første rekke kan
begrunne en dispensasjon er areal- og ressursdisponeringshensyn.
Plan- og bygningslovens § 19- 2 sier bl.a. følgende:
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres
fra saksbehandlingsregler.
Departementet har i rundskriv H-8/15 til plan- og bygningsloven § 29-4. Byggverks plassering,
høyde og avstand fra nabogrensen uttalt følgende:
6. DISPENSASJON FRA AVSTANDSKRAVET I § 29-4 ANDRE LEDD
For å kunne fravike kravet om minsteavstand til nabogrense, maksimumshøyde og/eller
eventuelle plankrav, vil det være nødvendig med dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 192, dersom tiltaket ikke kan godkjennes etter § 29-4 tredje ledd.
6.1 Det er strenge vilkår for å kunne gi dispensasjon fra § 29-4 andre ledd
Dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 forutsetter at to kumulative vilkår er oppfylt.
For det første må hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, og hensynene i lovens
formålsbestemmelse, ikke bli vesentlig tilsidesatt. For det andre må fordelene ved å gi
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det ande vilkåret
innebærer at det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Det må
foreligge relevante fordeler. En slik fordel må etter sikker rett være tilstrekkelig spesifisert og
klart angitt, og den må ligge innenfor de rammene plan- og bygningsloven setter.
Ombudsmannen har ved flere anledninger uttalt seg om spørsmålet om dispensasjon fra kravet
til 4 meter avstand fra nabogrense, og har gitt uttrykk for at det skal en del til for å oppfylle de
relativt strenge kravene for dispensasjon fra avstandskravet. Ombudsmannen begrunner dette
bl.a. med at det må legges til grunn at lovgiver allerede har foretatt en avveining mellom
utbygger og naboenes interesser, og det må da utvises tilbakeholdenhet med å dispensere fra
avstandskravet. Departementet er enige i ombudsmannens vurdering.
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6.3 Relevante momenter ved vurdering av om dispensasjon kan gis
- Alternative plasseringsmuligheter
Ved vurderingen av om vilkårene for dispensasjon kan gis, bør det foretas en vurdering av om
det finnes alternative plasseringsmuligheter, fortrinnsvis med en plassering i samsvar med kravet
til 4 meter avstand til nabogrense. Se i den forbindelse boken Pedersen, Sandvik m.fl. Plan- og
bygningsrett (Oslo 2011), side 214 der det blant annet uttales:
Hvis det tiltakshaveren ønsker kan oppnås på en annen måte som ikke nødvendiggjør
dispensasjon, vil det være et sterkt moment som taler mot at dispensasjon gis.
Sivilombudsmannen har uttalt følgende (2009/1336)
At man må påregne en viss utvikling i boligområder slik at utsikt og solforhold endres, kan være
et greit utgangspunkt når det gjelder fortetning innenfor de bestemmelser som er satt i lov og
planer, men utgangspunktet blir imidlertid det motsatte når det gjelder bygging i strid med et
lovbestemt forbud. Innbyggerne skal kunne innrette seg i tiltro til byggeforbudet som kommer
frem av loven. Skal det gis dispensasjon fra lovregelen, er det ikke tilstrekkelig at hensynet bak
bestemmelsene ikke blir skadelidende, men søkeren må i tillegg komme med positive grunner for
å kunne gi en dispensasjon.
At huset opprinnelig ble tillatt oppført nærmere nabogrensen enn 4 meter var basert på et
samtykke fra nabo. Kommunen kan dermed ikke legge til grunn at det tidligere ble foretatt en
helhetlig vurdering etter § 19 av særlige grunner for å godkjenne plasseringen av boligen
nærmere nabogrensen i forhold til de ulemper dette måtte påføre naboen.
Et forbud i loven mot bygging nærmere enn 4 meter fra nabogrensen innebærer at lovgiver
allerede har foretatt en avveining av interesser. Det må da utvises tilbakeholdenhet med å
dispensere fra dette. Når ingen mothensyn gjør seg gjeldende og det heller ikke foreligger
forhold som taler for dispensasjon, bør det legges avgjørende vekt på at det er tale om
dispensasjon fra et lovbestemt forbud. Skal det gis dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 29
-4, er det ikke tilstrekkelig at hensynet bak bestemmelsene ikke blir skadelidende. Søkeren må i
tillegg påvise positive grunner for dispensasjon. En slik grunn må være tilstrekkelig spesifisert
og klart angitt, og den må ligge innenfor de rammene plan- og bygningsloven setter. …….
Tiltakshaver må kunne påvise relevante, klare og positive «særlige grunner» som taler for
dispensasjon fra avstandsbestemmelsen. At tiltaket ikke påfører naboen tap av utsikt – eller bare
påfører slikt tap fra uteplassen – utgjør ingen slik «særlig grunn» Dette vil bare være et moment
ved vurderingen av om dispensasjon bør gis, når tiltakshaver har påvist at det foreligger positive
grunner for dispensasjon.
Et påbygg som omsøkt vil medføre at boligen fremstår som en bolig i tre etasjer med en
saltaksløsning som gir en gjennomsnittlig mønehøyde i underkant av 7,5 meter. Som tidligere
nevnt omfattes eiendommen av bestemmelsene i kommuneplanens arealdel, bl.a. punkt 2.6, om
fortetting. Eiendommen ligger inn under sone B med boligtype – småhusbebyggelse.
Byggehøyden i denne sonen er 3 etasjer, inkl. sokkel og loft og en grad av utnytting på 35%
BYA. Planbestemmelsene for området sier at mønehøyde ikke skal overstige 7,5 meter
opprinnelig terreng (gjennomsnittlig).
Det omsøkte tiltaket vil i så måte være i tråd med planbestemmelsene knyttet til etasjetallet og
mønehøyden, men vil ha et avvik knyttet til rafthøyden (kneveggene). Det er riktig at det
tidligere innenfor planområdet er gitt dispensasjon fra dette punktet i bestemmelsene, bl.a. bolig
på naboeiendommen (2/82).
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Den omsøkte boligen vil ellers få en arkitektonisk utforming i tråd med hva som tidligere er
godkjent og oppført innenfor planområdet, jf. pbl. 29-2, men vil komme i strid med pbl. § 29- 4
når det gjelder plassering/ avstand til nabogrensen.
Som tidligere nevnt fra Sivilombudsmannen må tiltakshaver kunne påvise relevante, klare og
positive «særlige grunner» som taler for dispensasjon fra avstandsbestemmelsen. At tiltaket ikke
påfører naboen tap av utsikt – eller bare påfører slikt tap fra uteplassen – utgjør ingen slik «særlig
grunn» Dette vil bare være et moment ved vurderingen av om dispensasjon bør gis, når
tiltakshaver har påvist at det foreligger positive grunner for dispensasjon. Kommunen mener her
at søker i liten grad har dokumentert særlige grunner for å vurdere/ gi dispensasjon. Søker har
bl.a. i sin begrunnelse kommet med en alternativ løsning, hvor påbygget blir trukket tilbake i tråd
med pbl. § 29-4, men at dette bl.a. utløser en annen takform.
Kommunen vil vise til Rundskriv H-8/15 som sier:
- Alternative plasseringsmuligheter
Ved vurderingen av om vilkårene for dispensasjon kan gis, bør det foretas en vurdering av om
det finnes alternative plasseringsmuligheter, fortrinnsvis med en plassering i samsvar med kravet
til 4 meter avstand til nabogrense. Se i den forbindelse boken Pedersen, Sandvik m.fl. Plan- og
bygningsrett (Oslo 2011), side 214 der det blant annet uttales:
Hvis det tiltakshaveren ønsker kan oppnås på en annen måte som ikke nødvendiggjør
dispensasjon, vil det være et sterkt moment som taler mot at dispensasjon gis.
Vi vil på grunnlag av det ovennevnte ikke kunne se at det foreligger særlige grunner for å kunne
gi en dispensasjon for oppføring av et påbygg som omsøkt, jfr. Pbl. § 19- 2.
Ansvar
Følgende foretak har erklært ansvarsrett i saken:
Foretak:
Funksjon:
Tiltaksklasse: Ansvarsområde:
VIKA PLAN
SØK og PRO 1
Søker og arkitektonisk
ARKITEKT AS
utforming
Med hilsen
Svein Stræte
rådgiver byggesak

Anders Sigmund Thomsen Saksvik
rådgiver byggesak

Dokumentet er elektronisk godkjent og kan være uten underskrift.

Vedlegg:
Generell informasjon og klagerett
Tiltakshaver
Ingrid Gustad og Per Atle Aukan, Rikkas veg 2,
Arntzen de Besche Advokatfirma v/ Sivert Lund,
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Generell informasjon
Gebyr

Det skal betales gebyrer i samsvar med kommunens
gebyrregulativ. Faktura ettersendes.

Utstikking

Vanligvis er det vi som utfører utstikkingen av tiltaket. Dersom
utstikkingen utføres av andre, må det sendes inn
dokumentasjon i henhold til standard for plassering og
beliggenhetskontroll.

Brukstillatelse

Når tiltaket er ferdigstilt må du søke om ferdigattest. Dersom
du vil ta i bruk tiltaket før det er ferdigstilt, må du søke om
midlertidig brukstillatelse. Tiltaket må ikke tas i bruk før vi har
utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

(plan- og bygningsloven § 21-10)

Bortfall av tillatelse
(plan- og bygningsloven § 21-9)

Dersom du ikke setter i gang arbeidet innen 3 år, opphører
tillatelsen. Det samme gjelder hvis arbeidet stoppes i mer enn 2
år. Dette gjelder også for dispensasjonsvedtak.

Klagerett
Klagerett
(plan- og bygningsloven § 1-9 og
forvaltningsloven § 28)

Klagefrist
(forvaltningsloven §§ 29, 30 og
31)

Alle kan klage på vedtaket. Det første vi må ta stilling til er om
du blir direkte berørt av tiltaket. Dersom du ikke blir det, kan
klagen bli avvist etter forvaltningslovens regler om klage.
Fristen for å klage er 3 uker fra du mottok vedtaket. Klagen må
være postlagt før fristen går ut. Ved spesielle omstendigheter er
det mulig å klage etter fristen, ta eventuelt kontakt med
kommunen.

Behandling av klagen

Vi behandler klagen først. Vi skal behandle klagen innen 8
uker. Vi kan endre eller oppheve vedtaket. Hvis du ikke får
medhold i din klage, sender vi klagen til Fylkesmannen.
Fylkesmannen avgjør saken innen 12 uker.

Klagens innhold

Klagen må være skriftlig, signert og nevne vedtaket det klages
på. Klagen bør begrunnes.

(forvaltningsloven § 32)

Hvor skal klagen sendes?

Du kan sende klagen til postmottak@malvik.kommune.no eller
Malvik kommune, Postboks 140, 7551 Hommelvik
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Til:
Malvik kommune
v/Svein Stræte
Fra:
Eiere av eiendom 2/499
Tone Eidsmo og Jon Arne Glomsrud
Deres ref: 2016/3312-18

Dato: 07.02.18

Klage på avslag av byggesøknad (2/499)
Vi klager herved på avslag, mottatt 25.01.18, på vår byggesøknad om påbygg for 2/499
Saxe Viks veg 19.
Kommunen begrunner avslaget med at søker ikke har vist at det foreligger "særlige
grunner", mer spesifikt fordeler, som er klart større enn ulempene ved å gi en
dispensasjon.
Kommunen begrunner videre at det er fremlagt et alternativt påbygg som ikke vil kreve
dispensasjon, og viser til Rundskriv H-8/15 som sier:
"- Alternative plasseringsmuligheter
Ved vurderingen av om vilkårene for dispensasjon kan gis, bør det foretas en vurdering
av om det finnes alternative plasseringsmuligheter, fortrinnsvis med en plassering i
samsvar med kravet til 4 meter avstand til nabogrense. Se i den forbindelse boken
Pedersen, Sandvik m.fl. Plan- og bygningsrett (Oslo 2011), side 214 der det blant annet
uttales:
Hvis det tiltakshaveren ønsker kan oppnås på en annen måte som ikke nødvendiggjør
dispensasjon, vil det være et sterkt moment som taler mot at dispensasjon gis"
Denne teksten er hentet fra kapittel 6.3 som omhandler «Relevante momenter ved
vurdering av om dispensasjon kan gis». I vårt tilfelle kan vi ikke på noen måte oppnå det
samme med det fremlagte alternativet, og punktet kommunen viser til vil da være et
relevant moment for og ikke mot en dispensasjon.
Siden høsten 2016, har vi hatt en rekke samtaler med kommunen der målet har vært å
finne en løsning på vårt økte plassbehov. Andre alternativ enn det som er fremlagt har
ikke blitt funnet.
Det ble som nevnt fremlagt et alternativt påbygg (delvis påbygging), bygget minst 4m fra
felles eiendomsgrense, som dermed ikke vil kreve dispensasjon fra avstandskravet.
Dette ble gjort for å kunne vise forskjeller og likheter mellom full og delvis påbygging.
Sammenlignet med en full påbygging vil en delvis påbygging også måtte bygge arker til
sidene for å øke brukbart nytt oppnådd boareal noe, da det ikke er mulig med full
takhøyde over hele arealet.
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I vår dispensasjonssøknad var følgende forhold angitt som fordeler ved en full
påbygging. Disse er tydeliggjort og konkretisert noe:








Det oppnås ca 73kvm nytt boareal, mot kun ca 47 kvm ved en delvis påbygging.
Fordelen ved dispensasjon er derfor ca 26kvm større nytt boareal, dvs at oppnådd
nytt areal er 55% større. Dette er vist i vedlagt illustrasjonstegning.
Det oppnås en god funksjonalitet i bygget da man kan bygge på eksisterende
vegger og innendørs løsning. Ved en delvis påbygging vil ytterveggen mot nabo
trekkes tilbake fra felles eiendomsgrense. Dette vil gi en mer uvanlig utforming av
yttervegg, samt at den vil komme nære eksisterende innertrapp. Form og
plassering av yttervegg vil redusere hvor praktiske og brukbare romløsningene blir.
Det vil ikke kunne bygges bad, garderobe og et soverom vil falle bort slik at
etasjens brukbarhet til sovedel reduseres kraftig. Se vedlagt illustrasjonstegning
Estetisk vil en full påbygging gi et bygg best tilpasset normale byggløsninger og
områdets karakter. Et alternativt påbygg vil gi et hus med en mer uvanlig estetikk.
En full påbygging vil være byggeteknisk både billigere og enklere å gjennomføre,
og gi et mer holdbart bygg enn for en delvis påbygging.
Etter å ha fått tvillinger i 2016 teller familien nå 8 personer. Etter dagens standard
er det naturlig at alle skal ha hvert sitt soverom. Dette er det ikke rom for i huset pr
idag. Uten dispensasjon og kun delvis påbygging, vil ikke plassbehovet dekkes og
huset vil ikke være funksjonelt.

Når det gjelder grad av ulemper for nabo (2/82), vil vi kommentere følgende forhold:
 En delvis påbygging innebærer at arker vil bygges ut til sidene, noe som ikke er
benyttet ved en full påbygging. Dette vil si at ulempene rundt utsikt i retning av
taket til 2/499, vil være større for en delvis påbygging enn hva som vil være tilfelle
for en full påbygging.
I nevnte Rundskriv H8/15, listes det i kapittel 6.3, «Relevante momenter ved vurdering
av om dispensasjon kan gis», følgende:
 Alternative plasseringsmuligheter
 Utvidelse av uteoppholdsareal
 God funksjonalitet i byggverk
 Visuelle kvaliteter
 Personlige hensyn
Med unntak av punktet om uteoppholdsareal er alle disse momentene å finne i de
oppgitte fordelene. Når det gjelder uteoppholdsareal vil dette kunne beholdes og vil ikke
forringes av en påbygning, der et eventuelt tilbygg ville kunne redusere et slikt areal.
For å belyse relevansen til de oppgitte fordelene over videre, viser vi til
Sivilombudsmannen ssak 2014/334, der det uttales:
«..Hvilke hensyn som er relevante i en dispensasjonsvurdering må sees i sammenheng
med de offentlige hensyn som skal ivaretas i loven og gjennom planlegging. Personlige
ønsker om en bestemt utnyttelse av en eiendom vil imidlertid i mange tilfeller være
sammenfallende med de hensyn plan- og bygningsloven med tilliggende forskrifter og
arealplaner er satt til å ivareta, for eksempel der dispensasjon begrunnes med høyere
funksjonalitet ved et byggverk eller et uteoppholdsareal, eller der tiltaket vil gi høyere
arkitektonisk kvalitet.»
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Vi mener basert på dette at fordeler som større nytt boareal, funksjonalitet i bygg og
visuelle og tekniske kvaliteter er viktige og tungtveiende offentlige hensyn, og at nytt
boareal er et viktig ressurs- og arealdisponeringshensyn, spesielt viktig for områder med
mål om fortetting.
Oppsummert er det en lang rekke fordeler, vist som konkrete offentlige hensyn og god
areal og ressursutnyttelse, ved en full påbygging fremfor en alternativ delvis påbygging.
Videre er ulempene for naboer omtrent tilsvarende eller større dersom en dispensasjon
ikke gis,og kun delvis påbygging gjennomføres, men ikke større enn det som er
påregnelig i boligfelt, og særlig i forbindelse med kommunal fortettingspolitikk.
Vi vil også bemerke at eiendom 2/499 har en meget spesiell utforming og nærhet til
Saxe Viks vei, jernbane og eiendom 2/82, og vi tør påstå det er meget få
sammenlignbare eiendommer i området. Plan og bygningsloven, med tilhørende areal
og reguleringsplaner for området, gir også anledning til påbygget, slik kommunen
stadfester i avslaget.
Vi mener derfor at kommunens konklusjon om at det ikke foreligger tilstrekkelige særlig
grunner og fordeler ved en dispensasjon, ikke er riktig, og at dispensasjonssøknaden
ikke kan avslås på dette grunnlag.
Kommunen kommenterer at da 2/499 ble bygget, var samtykket basert på tegningene av
et 2-etasjers hus, som også var det reguleringplanen da åpnet for. Byggetillatelse ble
gitt for et slikt hus på vårparten i 1986, flere måneder for eiendom 2/499 ble fradelt i
august samme år. Det var eier av 2-82 som stod for denne fradelingen. Kommunen
vurderte da i 1986, at husenes plassering så nære hverandre kunne godkjennes, og at
eiendommen som ble opprettet var egnet til bebyggelse innenfor reguleringsplanene.
Dette var de forhold som gjaldt den gang. Det er ikke avtalt noen begrensninger i
utbyggingsmuligheter mellom 2-82 og 2/499 og følgelig er det PBL og areal og
reguleringsplaner som kun gjelder ved vurdering av denne saken. Det er altså ingen
generelle begrensninger utover avstandskravet og rafthøyden som gjelder for det
omsøkte påbygget. Opprinnelige og senere eiere av eiendommene må da også
akseptere den plassering og påvirkning hus og eiendommer har på hverandre, men
samtidig kunne forvente at det er rom for modernisering og videre utvikling etterhvert
som samfunnets behov og krav utvikler seg. Så sant ulempene reelt sett er små bør de
oppnådde fordelene vektlegges.
Det må også bemerkes at det ved flere anledninger i samtaler med kommunen er blitt
kommunisert at Malvik kommune pr definisjon ikke gir dispensasjon fra avstandskravet.
Grunnen til dette er oppgitt å være en sak 2007-2009 på Grønberg (eiendom 48/97).
Saken gjaldt en bolig som tidligere hadde satt opp et tilbygg nærmere enn 4 m fra
nabogrensen, der nabo hadde gitt samtykke til dette. Det ble søkt om et nytt tilbygg
nærmere enn 4m fra nabogrensen delvis som en videreføring av gammelt tilbygg, denne
gang uten samtykke fra nabo. Kommunen ga dispensasjon fra avstandskravet bla. med
begrunnelse i at nabo tidligere hadde tillatt bygging nærmere enn 4m, og at dette fortsatt
gjaldt for et nytt tilbygg, Avgjørelsen og saken ble innklaget til fylket og fylket omgjorde
vedtaket.
Vi ønsker en rettferdig vurdering, og ikke at saken skal avslås på bakgrunn av en ti år
gammel sak, som ikke er sammenlignbar. Saken fpå Grønberg omhandlet et tilbygg der
man kunne oppnå samme areal og funksjon ved en plassering minst 4 m fra felles
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grense, mens vår sak gjelder et påbygg som ikke kan gjennomføres uten dispensasjon
og der behovet ikke kan oppnås ved en alternativ plassering. Vår sak må vurderes nøye
på selvstendig grunnlag.
Dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i
formålsbestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt, og fordelene ved å gi dispensasjon
vil være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, er det grunnlag for å
dispensere. Det foreligger aksept for full påbygging fra Bane NOR. Dersom det likevel
ikke gis dispensasjon må det foreligge klare konkrete grunner mot dette.
Vi mener de forhold som er belyst i ovenstående klage legger til rette for en omgjøring
av avslaget og en innvilget dispensasjon.

Illustrasjonen under viser grovt sett hvordan en vegg mot nabo vil måtte utformes når
den trekkes minst 4 m fra felles eiendomsgrense. Man kan se hvordan bad, soverom og
garderobe ikke kan bygges.

Med hilsen
Tone Eidsmo og Jon Arne Glomsrud
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Bakgrunn
Lov om folkehelsearbeid
Meld.St. 34. Folkehelsemeldingen. God helse- felles ansvar. (2012 – 2013)
Kommuneplanens Samfunnsdel 2018 - 2030
Kommuneplanens Handlings- og økonomiplan 2018 – 2021
Informasjon om LEV VEL og tidligere undersøkelser
Folkehelseportalen for Malvik kommune

Kort informasjon om saken
I vedtatt samfunnsdel står det at «vi skal kunne velge å leve sunt». Videre står følgende:
Arbeid for å fremme god folkehelse (fysisk, psykisk og sosialt) omfatter ikke bare innsats
innenfor helsetjenestene, men i enda større grad handler det om andre samfunnsforhold og
faktorer som påvirker innbyggernes levekår og helse. Eksempler på dette kan være lys, støy,
stråling, klima, kosthold, utfartsområder, boligstruktur og sosiale nettverk.
Dette understrekes i folkehelseloven.
Folkehelseloven stiller store krav til kommunen som helhet. Det er mange faktorer som er
viktige for innbyggernes helse. Kommunen plikter bl.a. å «tenke helse i alt vi gjør» og
tilrettelegge for sunne og gode valg slik at innbyggerne i størst mulig grad kan ta ansvar for eget
liv og egen helse. Kunnskap om befolkningens levekår skal benyttes systematisk inn i
kommunens plan- og utviklings arbeid og ved valg av tiltak. Denne kunnskapen skal også være
med på å gi politikerne et kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag.
Som følge av dette ble «LEV VEL – undersøkelsen» gjennomført i 2012 og 2015 i samarbeid
med Sør Trøndelag Fylkeskommune, Fylkesmannen i Sør Trøndelag og Senter for
helsefremmende forskning. Dette var et innovativt arbeid som fikk oppmerksomhet nasjonalt,
regionalt og lokalt.
Rådmannen planlegger nå en ny LEV VEL undersøkelse i 2018. I tråd med tidligere
undersøkelser, skal denne undersøkelsen fremskaffe kunnskap om helsefremmende faktorer som
påvirker og bedrer folkehelsen og livskvaliteten for innbyggerne i kommunen.
Undersøkelsen skal som tidligere omfatte personer over 18 år og vil bli elektronisk.

330

Formålet med denne typen undersøkelser er å følge utviklingen over tid, og at kommunen på en
systematisk måte skaffer seg kunnskap om ulike forhold som kan ha betydning for innbyggernes
helse og livskvalitet, hva innbyggerne selv mener er betydningsfullt og hvorfor de trives i
kommunen. Denne kunnskapen skal brukes aktivt i samfunnsplanleggingen, både i forhold til
utvikling av tjenester og planlegging av fysiske omgivelser. Malvikstien er eksempelvis et
konkret resultat av tidligere LEV VEL undersøkelse.
LEV VEL undersøkelsen 2018 vil bli gjennomført i samarbeid med Senter for helsefremmende
forskning ved NTNU, og vil innebære en kostnad på 340 000 kroner I tillegg må det påregnes
noen utgifter til informasjon og profilering. Det er avsatt 387 000 kroner på et bundet driftsfond
knyttet til folkehelse som vil bli benyttet til å finansiere dette arbeidet.
Anskaffelser under 1,3 millioner kroner er underlagt anskaffelses -forskriftens del I. Del I
inneholder ingen formelle krav til anskaffelsesprosedyren, men de grunnleggende prinsipper jfr.
anskaffelsesloven §4 og Malvik kommunes innkjøpsrutiner må likevel følges.
Det følger både av anskaffelsesloven og Malvik kommune sine interne innkjøpsrutiner at
hovedregelen i en anskaffelse er konkurranse. I anskaffelsen det her er snakk om har Malvik
kommune ikke tilgang til eller råderett over rådata fra tidligere undersøkelser. Det er NTNU
som er gitt konsesjon fra datatilsynet til å opprette et helseregister (som gjelder ut 2030) til
formålet: «Helsefremmende indikatorer i kommunene». Det betyr at NTNU er eier og
databehandlingsansvarlig. Dette innebærer at ingen andre enn leverandøren, som har
gjennomført de tidligere undersøkelsene, kan sammenligne data fra tidligere og ny undersøkelse.
Dette er bakgrunnen for at anskaffelsen vil skje direkte med Senter for helsefremmende
forskning og ikke gjennom en frivillig kunngjøring av konkurranse der flere leverandører blir
invitert til å gi tilbud på leveransen.
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