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Planbehandling - PlanID 2015009 - Mindre endring
Saksopplysninger:
I henhold til plan- og bygningslovens §§ 3-7 og 12-14 har Rambøll på vegne av Statens vegvesen
søkte om å endre reguleringsplanen for E6 Sokndal – Korporalsbru (PlanID2015009).
Hensikten med endringene er å legge til rette for følgende:
• Ny permanent bru for kjørende og myke-trafikanter oppstrøms (sørøst for) dagens
Hovsbru.
• Rundkjøring som på en optimal måte ivaretar framkommeligheten og trafikksikkerheten
mellom eksisterende E6, Hovsbrua, veg til skolen og Presthus, samt fv. 6566.
Det er foreslått at planen endres slik at arealbruken fastsettes etter vedlagt planbestemmelser og
plankart. Rådmannen har fått opplyst at det er aktuelt med byggestart allerede i løpet av høsten
2019.
Vurderinger:
Kommunestyret har, i samsvar med kommunelovens regler, delegert til administrasjonen
myndighet til å treffe vedtak om mindre endringer i reguleringsplanen. Dette fordi det kan være
hensiktsmessig at mindre endringer behandles på en enkelt måte.
Med mindre endringer menes endringer som ikke har nevneverdig betydning for noen berørte
parter eller interesser. Saken er forelagt berørte myndigheter, og eierne og festerne av
eiendommer som direkte berøres av vedtaket har fått anledning til å uttale seg (se vedlegg 3). Det
foreligger ingen innvendinger til endringene fra de berørte myndigheter eller private, og foreslått
endringene anses derfor som «mindre».
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Det er ikke noe i veien for å vedta en «ny plan» for en del av planområdet uten at arealformålene
i resten av planområdet oppdateres. Det blir samme situasjon fremstillingsmessig som hvis man
lager en plan for et uregulert område som ligger inntil et tidligere regulert område.
Vedtak:
Midtre Gauldal kommune vedtar å endre gjeldende reguleringsplan for E6 Sokndal –
Korporalsbru (PlanID2015009) iht. plan- og bygningslovens § 12-14.
Arealbruken fastsettes etter vedlagt planbestemmelser og plankart. Vedtaket begrunnes i at det
ikke er kommet inn innvendinger som tilsier noe annet.
Det settes følgende vilkår:
1. Komplett plankart for PlanID2015009 oversendes kommunen i sos, txt og pdf format.
2. Hvis det er påvist feil eller avvik ved kontroll av filene må disse utbedres av tiltakshaver.
Klageadgang
Vedtaket kan påklages til utvalg for næring, plan og miljø. Klagefristen er 3 uker regnet fra den
dagen kunngjøring er publisert. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding
kommer frem.
En part har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter jfr Forvaltningslovens § 18, for så
vidt ikke annet følger av reglene i §§ 18 til 19.

Med hilsen

Peter Robert Dew
Enhetsleder Næring, plan og forvaltning
Dette dokumentet er elektronisk signert og har derfor ingen håndskreven signatur.
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