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VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM
BIOGASSANLEGG MIDTRE GAULDAL, GNR./BNR. 42/3, 43/1 OG 42/5 MIDTRE
GAULDAL KOMMUNE

I medhold av plan- og bygningsloven §§12-3, 12-8 og 14-2, samt forskrift om
konsekvensutredning varsles oppstart av privat reguleringsplan for Gnr./Bnr.42/3,
43/1 og 42/5 Biogassanlegg Midtre Gauldal, Midtre Gauldal Kommune samt
høring av reguleringsforslagets planprogram.
Planarbeidet omfatter regulering av et område for etablering av biogassanlegg som
skal benytte husdyrgjødsel i produksjon av biogass, biodiesel og beslektede
produkter. Planområdet måler totalt 204 daa. Det er tatt i rikelig med areal slik at en
kan finne en optimal plassering av anlegget i forhold til Moe steinbrudd og i forhold til
terrengmessig tilpasning. Det er ventet at biogassanlegget i første omgang krever
om lag 7-10 daa samt noe ekstra areal for eventuell fremtidig utvidelse av driften.
Hvilken del av det totale arealet som blir planområdet til slutt vil vise seg med
utredninger og vurderinger underveis i reguleringsprosessen.

Tiltakshaver er Aune Transport AS.
Plankonsulent er Pro Invenia AS.
Planområdet har i kommuneplanens arealdel arealformål som LNF.

Forslag til planprogram er lagt ut på følgende steder:
Midtre Gauldal kommune, Rådhuset, www.mgk.no og www.proinvenia.no
Oppstart vil også annonseres i Trønderbladet.

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til:
Pro Invenia AS,
Vestre Rosten 78
7075 Tiller
Eller som epost til: anders.solheim@proinvenia.no
Frist 28.01.2019

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til kommunen. Alle mottatte
merknader og dokumenter blir sendt kommunen sammen med planforslaget.
Etter at fristen er ute vil kommunen ta planprogrammet opp til behandling. Fastsettes
dette vil selve planforslaget bli utarbeidet og det vil bli sendt til kommunen for
saksbehandling.
Etter denne behandlingen vil foreslått reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn.
Det vil da bli anledning til å komme merknader og innsigelser til planforslaget før det
går videre politisk behandling.

Ta kontakt med Anders Linge Solheim i Pro Invenia AS på tlf.: +47 932 29 037 for
nærmere informasjon om planarbeidet.

Anders Linge Solheim
Arealplanlegger
Pro Invenia AS
Mob: +47 932 29 037
Anders.solheim@proinvenia.no

Vedlegg:
•

Kart med foreslått plangrense

