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NYTT VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID
BIOGASSANLEGG
MIDTRE GAULDAL KOMMUNE
I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat
reguleringsplanforslag for deler av eiendommene gnr./bnr. 42/3, 43/1 og 42/5 i Midtre Gauldal
kommune.
Tiltakshaver er Aune Transport AS.
Pro Invenia AS er plankonsulent.
Igangsetting av dette arbeidet har blitt varslet tidligere, men på grunn av endring i
planavgrensningen blir saken nå varslet på nytt. Endringene går ut på at planavgrensningen har blitt
utvidet i øst og forminsket i sør. Ny planavgrensning vises i figur 1 nedenfor. Årsaken til endringen er
at man ønsker å få utnyttet arealet innenfor planområdet på en best mulig måte i forhold til
terrenget. I tillegg ønsker man å inkludere Sandbekken i planen slik at den enklere kan hensyntas
videre i planarbeidet. Vedlagt ligger kart som viser differansen mellom planavgrensningen som er
vedtatt i planprogrammet og den nye planavgrensningen som varsles her.

Figur 1: Ny planavgrensning.
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Bakgrunn og formål for reguleringsplanen
Planarbeidet omfatter regulering av et område for etablering av biogassanlegg som skal benytte
husdyrgjødsel i produksjon av biogass, biodiesel og beslektede produkter. Det nye planområdet
måler totalt 58,4 daa. Det er ønskelig å legge til rette for en eventuell fremtidig utvidelse av
anlegget. Eksakt plassering av biogassanlegget vil bli bestemt senere i planprosessen, etter at
relevante vurderinger og utredninger er gjennomført.

Oppstartsmøte og KU-vurdering
Det er krav om konsekvensutredning med planprogram for denne planen. Planprogrammet er
vedtatt av kommunestyret i Midtre Gauldal kommune. Vedtatt planprogram finnes på hjemmesiden
til Pro Invenia, www.proinvenia.no.
Oppstartsmøte ble avholdt i Midtre Gauldal Rådhus den 11.10.2018. Det foreligger referat fra møtet,
om dette ønskes ettersendt ta kontakt med undertegnede.

Merknader til varselet/tiltaket:
Merknader og synspunkter som kan ha betydning for reguleringsendringen kan sendes til:
Pro Invenia AS, Vestre Rosten 78, 7075 Tiller eller
e-post; post@proinvenia.no, evt. direkte til undertegnede; reidun.bjerke.sveen@proinvenia.no
Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Midtre Gauldal kommune. Alle mottatte
merknader og dokumenter blir sendt kommunen sammen med planforslaget.
Frist for å komme med merknader er satt til 15.11.2019

Videre saksgang:
Etter at merknadsfristen har gått ut, vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter bli sendt til
Midtre Gauldal kommune for saksbehandling.
Etter førstegangsbehandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli
anledning til å komme med merknader og innsigelser til planforslaget før videre politisk behandling.
Ta kontakt med Pro Invenia AS v/undertegnede for nærmere informasjon om planarbeidet. Mer
informasjon er også tilgjengelig på hjemmesiden vår, www.proinvenia.no.
Med vennlig hilsen
Reidun Bjerke Sveen
Arealplanlegger
Pro Invenia AS
Mob: 93 20 42 21
reidun.bjerke.sveen@proinvenia.no
Vedlegg:
1. Kart som viser differanse vedtatt og ny planavgrensning.

