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Høringsbrev - Kommunedelplan Støren (50272017007) i Midtre Gauldal
kommune
Midtre Gauldal kommune ved Næring-, plan og miljøutvalget har i møte den 12.08.2019 (sak 94/19)
vedtatt at forslag til ny Kommunedelplan Støren (planId 50272017007) legges ut til første gangs
offentlig ettersyn og sendes på høring i medhold av plan- og bygningslovens § 11-14.
NPM – utvalget fattet følgende enstemmige vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11 – 14 vedtar Midtre Gauldal kommune at forslag til
kommunedelplan Støren sendes på høring og offentlig ettersyn.
Vilkår:
 Trekanten (Eilif P. Folstad): Det reguleres veg og undergang under Rørosbanen. Ikke
rekkefølgekrav. Det henvises til konsekvensutredningen.
 Skytebane: Tas ut av planen. Tar for stort areal. Kan virke negativt for fremtidig
næringsutnyttelse av arealet og omliggende areal.
 Det må prioriteres flere sentrumsnære områder til eneboliger, slik at vi får et helhetlig
tettsted med korte avstander til offentlige tjenester, servicetilbud og andre fasiliteter.
Områder som legges inn til enebolig og rekkehus:
Moe Gård
Soknes
Tangen
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Snurruhagen leir settes av til fritids og aktivitetspark.
Det legges inn gangsti fra gangfelt fra Frøsetbrua, gjennom pressteigen, under E6-brua og til
Gaulasenteret.
Det reguleres inn dobbel undergang under jernbanen ved nye Soknes barnehage.
All utvikling i SEF2 og F1som øker trafikken på Kjørkvollveien krever opparbeidelse av gang
og sykkelvei fra F30 og fram til KST5.

Forslaget til Kommunedelplan Støren er justert i henhold til NPM – utvalgets vedtak av 12.08.2019
ved at innspillene i vedtaket er innarbeidet i kart og bestemmelser. Det er i tillegg utarbeidet en enkel
konsekvensvurdering for de nye innspillene.
I samsvar med NPM-utvalgets vedtak sendes forslag til Kommunedelplan Støren 2019 -2031 på
høring og legges ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen settes til 14. oktober 2019.
Alt planmateriale er tilgjengelig på kommunens nettsider www.mgk.no.
Merknader og innspill sendes skriftlig til postmottak@mgk.no.
Ang. spørsmål til planforslaget er det mulig å treffe planleggere og politiker i planutvalget for en
uformell prat, på Støren vegkro den 17. september 2019 fra klokka 15.00-18.00.
Forøvrig kan det bestilles time i servicetorget på telefon 72 40 30 00 for nærmere avtale med
Kommuneplanlegger.
Med hilsen

Siri Solem
Kommuneplanlegger
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