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Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Per Øivind Sundell
Bent Ove Hyldmo
Stine Mari Måren Elverhøi
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Varamedlem for

Bjørn Rogstad

Knut Hårstad

Stilling
Rådmann
Økonomisjef
Saksbehandler
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Leif Conradi Skorem

Saksbehandler

Merknad i møte:
Fra Nye veier AS møtte:
Lars Bjørgård og Arild Mathisen. De deltok under sak 33/2019

Merknader til møtet:
Ingen merknad til innkalling og sakliste
Ordfører orienterte om at siste samling for sittende kommunestyre trolig holdes 17. oktober då –
kommer tilbake til endelig dato når det er klart.

Martha Kvalheim og Christina Vaagland (studenter) orienterte om sin mulighetsstudie av
sentrumsplanlegging i Berkåk.

Møteprotokollen er godkjent i møte
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Kommunestyrets behandling av sak 33/2019 i møte den 05.09.2019:
Forslag
Per Arild Torsen fremmet følgende forslag:
 Endring i punkt 2.6 (bestemmelsene) endres fra «Vilt» til «Vilt og bufe».
 Endring i punkt 2.6. (3) (i linje 4) til … «risiko for vilt- og bufepåkjørsler».

Behandling
Plankontoret ved Leif Conradi Skorem innledet.
Brev fra Statens vegvesen datert 05.09.2019 ble utdelt i møtet.
Rådmannen endret sin innstilling etter at innsigelser fra Statens vegvesen er trukket:
 Vedtakets punkt 3 faller bort og punkt 4 blir nytt punkt 3.
 I nye punkt 3 faller henvisning til Plan og bygningslovens §§ 5-6 og 12-13 bort.

Enstemmig for Formannskapets innstilling, med rådmannens endrede innstilling og endringsforslag
fremmet av Per Arild Torsen.

Vedtak
1. Kommunestyret vedtar detaljregulering av E6 fra Ulsberg til Midtre Gauldal grense, som vist på
plankart datert 21.8.19 og bestemmelser senest datert 21.8.2019. Endringer som følger av innsigelser
som er imøtekommet før sluttbehandling er innarbeidet i plankart og bestemmelser slik det er lagt fram
til sluttbehandling. I tillegg innarbeides følgende endringer:
a. Bestemmelse 2.5, punkt 1 utvides med følgende tillegg: «For dyrka mark som blir midlertidig berørt
til kjøring og anleggsarbeid, skal det legges duk under pukk».
b. Bestemmelse 2.5, punkt 2 gis følgende tillegg som setning 2: «Den landbruksfaglige utredningen skal
utarbeides i samråd med Rennebu kommune».
c. Bestemmelsenes punkt 3.1.2.1 tilføyes et nytt punkt, med følgende tekst: «Grenseverdiene i
retningslinje T-1442/2012 (Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging) skal legges til grunn
for både anleggs- og driftsfasen».
d. Bestemmelse 3.1.2.2 endres til følgende ordlyd:
Næringsbebyggelse BN1, BN2, BN3 og BN5
(1) I området tillates etablering av næring med bebyggelse med ingen til lav besøksintensivitet som for
eksempel produksjonsbedrifter, entreprenør- og anleggsbedrifter, engros, lager og verksteds- og
håndverksbedrifter eller for industri- og fabrikkvirksomhet, prosessindustri og foredlingsbedrifter,
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herunder næringsmiddelindustri o.l.
(2) %-BYA = 50 - 75.
(3) Bygningshøyder kan ikke overstige 12 meter. Det tillates i tillegg tekniske installasjoner på tak på
inntil 4 meter.
(4) Utelager skal skjermes med vegetasjon, gjerder eller være innebygd.
(5) Delområdene BN1, BN2, BN3 og BN5 skal bygges ut suksessivt. Ett delområde skal bygges ut med
minst 60 % av potensielt byggeareal i feltet (minus felles vegareal), før et nytt delområde kan tas i bruk.
e. Nåværende punkt 3.1.2.4 i bestemmelsene strykes og erstattes av nåværende 3.1.2.5 som får ny
nummerering 3.1.2.4.
f. Bestemmelse 5.1.1, punkt 4, utvides med følgende tillegg:
Nåværende skogområder berørt av midlertidige rigg- og anleggsområder skal tilplantes av utbygger med
egnet produksjonsskog etter at den midlertidige bruken er opphørt.
g. Bestemmelse 3.1.4.1, punkt 4, utvides med følgende tillegg:
Nåværende skogområder som skal istandsettes til skog skal tilplantes av utbygger med egnet
produksjonsskog etter endt deponering.
h.

Endring i punkt 2.6. i bestemmelsene endres fra "Vilt" til "Vilt og bufe".
Endring i punkt 2.6. (3) (i linje 4) til ... "risiko for vilt- og bufepåkjørsler"

2. Kommunestyret velger nordre alternativ for fylkesveg 700 gjennom Berkåk, men unntar den delen
av traseen som ligger vest for plangrense inntegnet i jernbanens østre eiendomsgrense, fra
sluttbehandling. Kommunestyret ber rådmannen gå i dialog med Nye Veier om tilpasninger av detaljert
utforming av det nordre alternativet på hele strekninga gjennom sentrum, inkludert dagens E6 helt fram
til og med dagens kryss med fylkesveg 700. Kommunestyret forutsetter at et revidert planforslag for
denne strekninga legges fram for ny politisk behandling før den sendes på høring.
3. Kommunestyret vedtar samtidig oppheving av reguleringsplanen for E6 gjennom Rennebu som ble
vedtatt i 2016 (Detaljregulering Ulsberg – Vindåsliene, PlanID 2014002).
Vedtaket fattes i medhold av Plan- og bygningslovens §§ 12-10, 12-12 og 12-14.

