
 

 
      

  Møteprotokoll 

Utvalg: Kommunestyret 

Møtested: Rennebuhallen - Kultursalen 

Dato: 11.06.2020 

Tidspunkt: 18:00 - 22:00 

 

 

Til stede:    
Navn Funksjon Medl. Varamedlem for 
Kari Margrete Aftreth Medlem AP  
Ola Øie Leder AP  
Narinder Singh Varamedlem AP Marit Bjerkås 
Eli Krogstad Medlem V  
Jan Arve Nyberg Medlem H  
Astrid Gunnes Varamedlem KRF Ragnhild Løvseth Øverland 
Grethe Gunnes Medlem AP  
Rolf Arne Bruholt Medlem SP  
Janne Midtli Eggan Medlem SP  
Siv Kristin Remetun Lånke Medlem SP  
Per Arild Torsen Medlem KRF  
Rune Jenssen Skjolden Medlem KRF  
Olav Aasmyr Medlem SP  
Tormod Herre Medlem SP  
Ida Martine Schei Medlem AP  
Frode Sæter Medlem AP  
Egil Berntsen Medlem AP  
Frode Havdal Medlem AP  
Malin Paulsen Medlem AP  
Ragnhild Kulbrandstad Stene Medlem SP  
Vegar Hyttebakk Medlem SP  

 

Følgende fra administrasjonen møtte:  
Navn Stilling 
Lill Hemmingsen Bøe Kommunalsjef 
Per Øivind Sundell Kommunedirektør 
Bent Ove Hyldmo Økonomisjef 
Ingrid Fagerli Kommunalsjef helse og omsorg 



 

 
      

Nina Rise Oddan Kommunalsjef 
Gerd Staverløkk Rektor 
Marta Hage Virksomhetsleder 

 

Merknad i møte: 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 

Grete Gunnes ble valgt som settevaraordfører.  

  

Info om helsetjenestene under E6-utbyggingen samt info om hva som skjer med arbeidssenteret ble 
gitt av Ingrid Fagerli, kommunalsjef for Helse og Omsorg. 

Nina R. Oddan, kommunalsjef Oppvekst, orienterte om situasjonen innen oppvekstområdet.  

Gerd Staverløkk, rektor Rennebu barne- og ungdomsskole, orienterte om status ved skolen og 
konsekvensene av Covid 19.  

Marta Hage, virksomhetsleder for barnehagene, orienterte om barnehagesituasjonen – ny avdeling, 
kapasitet, ansatte/ tilsettinger og Covid 19. 

 

 

 

Møteprotokollen er godkjent i møte 



 

 
      
Kommunestyrets behandling av sak 24/2020 i møte den 11.06.2020: 

 

Behandling 

Senterpartiet og Kristelig Folkeparti satte fram forslag om en tilføyelse til formannskapets innstilling:   

Før Vassliveien kan stenges, må fortau være regulert inn langs Mjukliveien. 

  

Det ble først stemt over tilføyelsen: Denne ble enstemmig vedtatt. 

Deretter ble det stemt over hele planen med tilføyelsen.  

Enstemmig som innstillingen med forslag fremmet av Senterpartiet og Kristelig Folkeparti. 

 

Vedtak 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-3 vedtas Områdereguleringsplan for Berkåk sentrum med 
følgende endringer: 

2.1.3 nytt (2) Ved all massehåndtering skal fare for spredning av fremmede arter vurderes. Det skal 
kartlegges før anleggsstart, og kontrolleres etter åpning av anlegg i planområdet. Ved revegetering skal 
det ikke benyttes arter som er registrert på Norsk svarteliste 2012. 

2.1.4 erstattes med:  

1. Ved plan- og byggesaksbehandlingen skal det sikres tilstrekkelige arealer for lokal åpen 
overvannshåndtering, infiltrasjon til grunnen og tilhørende vegetasjon. 

2.Overflatevann skal fortrinnsvis tas hånd om lokalt og åpent (gjennom infiltrasjon og fordrøyning i 
grunnen og åpne vannveier eller på annen måte utnyttes som ressurs) slik at vannets naturlige kretsløp 
opprettholdes og naturens selvrensingsevne utnyttes. 

3.Bygninger og anlegg skal utformes slik at naturlige flomveier bevares og tilstrekkelig sikkerhet mot 
oversvømmelse oppnås. 

4.Ved tiltak som nevnt i Pbl § 20-1 a-d og m skal overflatevann håndteres på en slik måte at det ikke vil 
medføre fare for byggeprosjektene eller medføre skader på byggverk eller tilliggende naboeiendommer. 

2.2 Nytt punkt (4) Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og 
anleggsfasen skal foreligge før utbyggingstiltak igangsettes innenfor planområdet. Planen skal redegjøre 
for trafikkavvikling, massetransport, driftstider, støyforhold, rystelser og vibrasjoner, renhold- og 
støvdemping. Nødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge- og anleggsarbeider kan 
igangsettes. For å oppnå tilfredsstillende miljøforhold i anleggsfasen skal luftkvalitets- og støygrenser 
som angitt i Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av luftkvalitet og støy i 
arealplanleggingen, T-1520 og T-1442/2016, legges til grunn. 



 

 
      
4.1.8 Før masser deponeres skal det avklares om det er nødvendig med tillatelse etter 
Forurensingsloven, jf. Miljødirektoratetts faktaark M-1243/2018 mellomlagring og sluttdeponering av 
jord og steinmasser som ikke er forurenset. 

4.2.1 Det tas inn nytt punkt (3) Før anleggsstart skal det utarbeides komplette byggeplaner for hele 
tiltaket med berørte sidearealer som viser hvordan terrengbehandling, masselagring, istandsetting, 
revegetering og tilbakeføring av arealer til sitt opprinnelige formål skal utføres. Planene skal godkjennes 
av vegeier.  

Vegarealet skal være offentlig og skal opparbeides i samsvar med teknisk plan godkjent av vegeier. 

Tiltaket krever at det inngås gjennomføringsavtale med Trøndelag fylkeskommune (TRFK) 

4.2.11 Det tas inn at det skal være mulig for utrykningskjøretøy å passere i tillegg til gående og syklende. 

6.3 Nytt (2) Vurdering av risiko i forhold til nærhet til jernbanen skal gjøres før tiltak i områdene o_SG5, 
B6, BAA2 og GF7. Vurderingen gjøres i samråd med Bane NOR Nødvendige risikoreduserende tiltak skal 
være utført før igangsetting. 

Endring i kartet:  

 Det legges inn fortau langs Terminalveien fra gang- og sykkelveg ved krysset 
Postmyrveien/Terminalveien og så langt planen strekker seg langs nordsiden av Terminalveien. 

 Det legges inn snuhammer i avslutningen av ny adkomst fra dagens E6 til B13 og i vestenden av 
Korsen. 

 
Endringsforslag: 

 Punkt 4.1.2 Tas ut. Område B12 og B13 unntas fra rettsvirkning. Område B12 og B13 
omreguleres til kombinerte formål. 

 Det må tilrettelegges for tråkkemaskintrase over ny FV700 

 Veitrase nord for eiendommen gnr 63 bnr 297 flyttes 6m lenger nord 

 Før Vassliveien kan stenges, må fortau være regulert inn langs Mjukliveien. 


