
Midt-Norge Travbane – Merknadsmatrise 
Varsel om oppstart ble sendt ut til berørte naboer og offentlige myndigheter 02.07.2019. Naboer ble varslet i 
henhold til adresseliste fra kommunen. Annonse om varsel om oppstart ble kunngjort i Avisa Sør-Trøndelag 
04.07.2019. Kunngjøringen ble også publisert på nettsidene til Orkdal kommune og Selberg Arkitekter AS. Det 
kom inn 14 merknader, etter at fristen gikk ut kom det ytterligere én merknad. Samtlige er oppsummert og 
kommentert under. 

 

1. Åshild Sveli, E-post 16.08.2019 

Resymé av innspill Forslagsstillers kommentar 

1. Åshild Sveli er eier av eiendommen 36/28. 
Eiendommen, inkludert adkomsten, er omfattet 
av planområdet og det stilles spørsmål til om 
travparken skal benytte denne vegen. Det er 
også blitt lovet at vegen skal stenges mot 
travparken. 

1. Ved varsel om oppstart omfatter plangrensen 
dagens adkomst for å kunne gjøre de 
nødvendige reguleringsendringene for denne 
vegen. Det vil ikke gjøres endringer ut over dette 
og adkomsten til boligene skal ivaretas. Ny 
adkomst til travparken planlegges fra 
Orkdalsveien, nord i planområdet. 

 

2. Statens vegvesen, brev 05.08.2019 

Resymé av innspill Forslagsstillers kommentar 

1. Statens vegvesen er opptatt av at en ved 
planlegging av nytt travanlegg tilrettelegger 
anlegget med adkomstveg(er) plassert utformet 
og dimensjonert for de trafikkmengder som 
forventes. Det må gjøres en analyse av hvilke 
trafikkstrømmer den planlagte aktiviteten vil 
generere, og hvordan en ser for seg adkomst til 
området. 

2. Det må ta hensyn til gående/syklende slik at 
adkomst for disse er gjennomtenkt og knyttet 
mot gang-/sykkelvegnettet langs nærliggende 
fylkesveger. En bør prøve å planlegge slik at 
gående/syklende må krysse trafikkerte veger i så 
lite omfang som mulig. 

3. Anlegget bør være tilpasset ulike brukergrupper i 
ulike livsfaser og med ulike fysiske forutsetninger 
(universelt utformet). Vi vil anbefale vår håndbok 
V129 om universell utforming. 

4. Anlegget må planlegges med tilstrekkelig med 
parkeringsplasser tilpasset besøkende med bil 
som er forventet. 

5. SVV mener at området kan egne seg til formålet 
og vi vil gjerne bidra med råd/innspill til forhold 
som berører tema som vi nevner i dette brevet. 

1. Det vil gjøres egen utredning på trafikk og 
vegene og kryss dimensjoneres etter dette. 

2. Det vil være god tilgjengelighet for gående og 
syklende. Interne forbindelser kobles på 
offentlige gang- og sykkelveger, deriblant 
undergangen under Thamshavnbanen på 
strekningen langs Gryttingvegen. Kryssing i plan 
skjer på eksisterende gangfelt. 

3. Universell utforming følges opp i planen. 
4. Antall parkeringsplasser er dimensjonert etter 

forventet besøkende og behovet for 
hestetranssport etter innspill fra Midt-Norge 
travbane. 
 

 



3. H-Sport ANS og Fannrem Salmakerverksted, E-post 11.08.2019 

Resymé av innspill Forslagsstillers kommentar 

1. I dag driver H-Sport ANS på Leangen og Fannrem 
Salmakerverksted på Orkdal Tråvpark. H-Sport er 
en ren butikk for salg av hesteutstyr. Fannrem 
Salmakerverksted er butikk og salmakerverksted, 
med både reparasjoner og produksjon av nytt 
hesteutstyr. H-Sport ønsker å få være med på 
nytt anlegg med sin virksomhet, hvor de tenker å 
slå sammen begge butikkene til én. Behov for 
lokalets størrelse vil til en viss grad avhenge av 
hvordan lokalet utformes, men antyder ca. 200 
kvm.  

2. Fannrem Salmakerverksted er avhengig av å 
kunne ha sin virksomhet i full drift under hele 
anleggsperioden. 

1. Det legger inn nok areal til Salmakerverksted i 
tribunebygning.    

2. Virksomhet og drift går inn under det private 
leieforhold mellom eier og Salmakerverkstedet. 
Dette går ut over rammene av hva 
reguleringsplanen styrer. 

 

4. Orkland SV, brev 16.08.2019 

Resymé av innspill Forslagsstillers kommentar 

1. Orkland SV mener tiltaket faller innenfor krav til 
konsekvensutredning iht. forskrift om 
konsekvensutredninger §10, Vedlegg II. Det listes 
opp forslag til tema KU-rapporten burde 
omhandle. Fullstendig merknad er vedlagt saken. 

2. På grunn av det store omfanget av beslaglagt 
dyrket mark mener Orkland SV at kommunen må 
tilby alternativ lokalisering av anlegget, og peker 
på Mosøyan og Vormstad som mulige 
alternativer.  

3. Dersom anlegget likevel blir realisert på 
Fannrem, må det bli utredet som prosjekt med 
jordflytting, slik at det ikke går ut over gode 
beiteområder, myr osv. 

4. Kjela/Kroksjøen i sør i området må bli restaurert 
som en del av prosjektet.  

5. Det må legges opp til gode forhold for gående og 
syklende, og minst mulig bruk av bil. Det må 
sikres gode gang- og sykkelveger til Grøtte skole 
og Fannrem for alle som bor på strekningen.  

6. Tidligere planer for gang- og sykkelveg omfatter 
en strekning sør for Forve bru. Det må 
tilrettelegges for videreføring av gang- og 
sykkelveg sørover langs Orkla som en forlengelse 
av «Orklaparken», som er et viktig tiltak for 
friluftslivet. For å ta hensyn til 
kantskogen/fuktskogen langs Orkla må 
travbanen flyttes lengre vekk for å gi plass til en 
gang- og sykkelveg. 

7. Det stilles spørsmål til eventuelle treningsløyper 
utenfor området regulert til idrettsformål. Dette 
går ut på størrelse og plassering, og om det 
krever endring i kommuneplanen, eller om det 
var et tema i forbindelse med rullering av den. 

1. Formålet er avklart gjennom overordnet 
planprosess. I forbindelse med rullering av 
gjeldende kommuneplan ble det utarbeidet en 
konsekvensutredning. Dagens travbane er i 
tillegg regulert gjennom egen reguleringsplan og 
formålet er avsatt til Idrettsformål. 

2. Alternative løsninger er allerede vurdert og det 
ble besluttet å gå for travbane på Fannrem.   

3. Jordflytting er utredet. Det henvises til egen 
vedlagt rapport. 

4. Kjela/Kroksjøen blir omtalt i planbeskrivelsen. 
5. Planen tilrettelegges slik at eksisterende gang- 

og sykkelveger til og fra Fannrem og 
omkringliggende bebyggelse treffer interne 
gangforbindelser. 

6. Tilstøtende gang- og sykkelveger omfattes ikke 
av planen.  

7. Tilrettelegging av eventuelle treningsløyper 
utenfor området omfattes ikke av planen. Dette 
er en separat prosess som ikke omfattes av 
denne prosessen. 

8. Det henvises til punkt 1 over. KU-plikten er 
vurdert og tiltaket er i tråd med overordnet plan.  
Tiltaket vil uansett ikke medføre inngrep i 
verneområde som er større enn 250 km2.  



8. Hvis tiltaket medfører inngrep i et verneområde 
som totalt sett er større enn 250 km2 utløser 
dette KU-plikt. Et stort anlegg langs kanten av 
Orkla må bli vurdert som et tiltak som kan 
medføre konsekvenser for det nasjonale 
laksevassdraget.  

 

5. NVE, brev 14.08.2019 

Resymé av innspill Forslagsstillers kommentar 

1. Travbanen ligger på restene av det gamle 
elveløpet i Orkla og tidligere gikk det et flomløp 
på østsiden. Restene av dette flomløpet ser vi i 
Kroksjøen Melandsumpen og den lille sumpen 
øst for travbanen. Planområdet er delvis 
flomutsatt, og det vil være behov for tiltak som 
sikrer anlegget i en flomsituasjon i Orkla. 
Når reguleringsplanen blir lagt ut til offentlig 
ettersyn forutsettes det at vassdragsmiljøet blir 
tilstrekkelig ivaretatt. Det må gjennomføres en 
flomvurdering som beskriver tiltakene og 
hvordan disse skal sikres mot flom for å ivareta 
sikkerhetskravene i TEK17, om sikker byggegrunn 
mot naturfare.  
 

1. Det er tatt høyde for 200-årsflom i planen og 
vurdert på bakgrunn av Flomsonekart – 
Delprosjekt Orkdal fra 2005 fra NVE. Bygg skal 
etableres med OK gulv 0,2 meter over flomnivå. 
Veg planlegges på nivå med 200-årsflom. Det 
henvises til vedlagt geoteknisk rapport. 
 

 

6. Beate Nordsteien, E-post 16.08.2019 

Resymé av innspill Forslagsstillers kommentar 

1. Det ønskes ikke økt trafikk av hest med sulky i 
områder som berører områder for stier, 
traktorveier, veger og adkomster til 
eiendommene 42/1, 42/2, 42/4, 42/5, 42/6, 
42/9, samt turterreng for beboere i nærområde 
og andre områder som brukes av laksefiske i 
Orkla. Noen av erfaringene de har er at det kan 
føre til konflikt med nyttekjøretøy/rekreasjon og 
hestekjøring i høy fart.  

1. Det planlegges et rettstrekk (rakbane) som sikres 
med port og gjerder for å unngå konflikter. 
Trafikk vil legges om i nytt planforslag slik at 
dagens adkomst normalt ikke vil brukes til 
hestetransport. I de tilfellene lokal 
hestetransport med sulky kan dagens veg 
anvendes ved behov og tillatelse fra grunneiere. 
Trafikken i dette område blir etter omlegging av 
veg atskillig lavere. 
 
Det planlegges gangstier rundt anlegget og 
forlengelsen av gangstien fra Orkanger og forbi 
anlegget. Forholdene for turterrenget, 
laksefiskere og beboerne rundt vil bedres etter 
at anlegget står klart. 

 

7. Bjerkan Stav, brev 16.08.2019 

Resymé av innspill Forslagsstillers kommentar 



1. Bjerkan Stav (heretter BS) bistår Randi Jacobsen, 
eier av eiendommen gnr. bnr. 35/2. 
Eiendommen er en landbrukseiendom som i dag 
drives til kornproduksjon. Grunneiers siktemål er 
at eiendommen skal kunne drives videre som 
landbrukseiendom, noe som blir umuliggjort 
dersom nytt regionalt travsenter skal realiseres. 
Det anføres at flere forhold er uavklart, noe som 
innebærer at planarbeidet ikke har noen hensikt 
og at det ikke er utredet for konsekvenser.  

2. Det opplyses om at det fra eiendommen allerede 
er avgitt grunn som beskjærer arealet, ne som 
gjør det vanskelig å drive eiendommen effektivt. 
Anslagsvis vil 40 daa av eiendommen bli berørt 
dersom travanlegget skal etableres. Dette 
innebærer at alt av verdifull kornjord 
beslaglegges eller blir uegnet for produksjon. 

3. Det vises til at omfanget av nytt areal er en 
tredobling av dagens areal, og at det ikke 
omfatter treningsfasiliteter utenfor 
baneanlegget. Plangrensen innrammer også 
areal som ikke er avsatt til «Idrettsanlegg i 
kommuneplanens arealdel.  

4. Det vises til at Orkdal kommune konkludert med 
at det ikke stilles krav til konsekvensutredning da 
planforslaget er i samsvar med overordnet plan. 
Bjerkan Stav mener at begrunnelsen kan leses i 
retning av at planprogram og 
konsekvensutredning egentlig er nødvendig, 
men fordi det foreligger en overordnet plan så 
kan dette unnlates. 

5. BS mener at henvisningen til overordnet plan er 
irrelevant. Spørsmålet er om 
konsekvensutredning er nødvendig etter 
gjeldende regelverk, og om dette er 
gjennomført, ikke om det foreligger en 
overordnet plan. Følgende vil det bare være 
relevant dersom det ved utarbeidelsen av den 
overordnede planen ble gjennomført nødvendig 
utredning å vise til denne. Videre vises det til 
plikten til å utrede konsekvenser på 
kommuneplannivå og at det ikke ble 
gjennomført en konsekvensutredning. Det 
konkluderes til slutt med at det på feilaktig 
grunnlag ble besluttet at det ikke er nødvendig å 
gjennomføre en konsekvensutredning, og at 
beslutningen var ugyldig, og at planinitiativet 
skulle ha vært stoppet jfr. Pbl § 12-8, 2. ledd.  

6. Det vises til pbl § 4-2 og gjeldende forskrift. Det 
legges til grunn at tiltaket faller inn under 
utredningsplikten (Krav om 
konsekvensutredning). Det vises også til 
gjeldende veileder til bestemmelsen. BS mener 
at spørsmålet er om anlegget kan få virkninger 
for miljø og samfunn, ikke om man – før 
utredningen – kan fastslå at det nødvendigvis får 

1. Konsekvensutredning foreligger sammen med 
kommuneplanens arealdel og omfatter tiltakets 
utstrekning. Formålet er avklart i 
kommuneplanen.  

2. Avståelse av eiendommen er privatrettslig 
anliggende. 

3. Planforslaget vil være i samsvar med formålene i 
kommuneplanen. Planavgrensningen omfatter 
noe areal til veg, LNFR, adkomster og areal i sjø 
og vassdrag, men regulert formål i 
detaljreguleringsplanen vil samsvare med KPA. 

4. Begrunnelsen til Orkdal kommune er at tiltaket 
omfatter et areal som er i samsvar med 
overordnet plan. Dette er i henhold til forskriften 
§ 6, b.  

5. Se punkter over. 
6. Formålet for tiltaket er det samme i gjeldende 

reguleringsplan og utvidelsen er i samsvar med 
kommuneplanens arealdel. Planen forutsetter at 
fremtidig bruk ikke går ut over de regulerte 
formålene. Det forutsettes at all annen bruk, og 
eventuelle dispensasjoner fra dette, omsøkes 
kommunen. 

7. Det vises til kommuneplanens arealdel med 
vedlegg.  
 



uheldige virkninger. Ved vurderingen mener BS 
at det må ses bort ifra virkningene av anlegget i 
dag og planlagt anlegg blir noe helt annet. 
Bakgrunnen er at det et nytt, stort og moderne 
anlegg og ikke en utvidelse. Derfor mener de at 
det temmelig sikkert at det vil få vesentlige 
virkninger for miljøet og samfunnet fordi det blir 
økt arealbruk og nedbygging av produktivt areal, 
nærhet til/nedbygging av viktige naturtyper, 
ekstremt økt aktivitet, betydelig økt trafikk (også 
store kjøretøy), støy og fare for forurensning, 
konsekvenser utenfor planområdet/i 
nærområdet i form av treningskjøring mv. BS 
mener også at det ikke bare er bruken for trav 
som er relevant, men at det ofte også brukes til 
formål som motorsport, idrettsarrangement, 
utstillinger, leirområder osv., og at det i særlig 
grad gjelder dette tiltaket da de er et moderne 
anlegg med alle fasiliteter. Annen bruk utgjør 
angivelig driftsgrunnlaget for slike anlegg.  

7. Oppsummert ble ikke tiltaket konsekvensutredet 
ved utarbeidelse av kommuneplanens arealdel, 
som åpenbart var en feil. Dette betyr igjen at 
planen neppe har rettsvirkning som ellers følger 
av plan- og bygningsloven. Beslutningen om å 
ikke gjennomføre konsekvensutredning var 
derfor ugyldig, og planinitiativet skulle vært 
stanset. I alle fall må det stilles krav om 
konsekvensutredning nå, dvs. at kommunens 
beslutning om krav til konsekvensutredning må 
omgjøres.  

 

8. Anne Lise og Jon Eklid, brev 15.10.2015 

Resymé av innspill Forslagsstillers kommentar 

1. Tiltaket vil være en belastning for naturen og 
skogstypene langs elva. Det henvises til 
kartlegging av fuktskog og flomskogmark. Det vil 
også være en fare for naturmangfoldet i elva.  

2. Treningløype for hest i nærområdet er en 
belastning for private veger.  

3. Forurensning av miljø, støy, støv, lukt og fluer fra 
hester vil være en stor belastning for 
nærområdet.  

4. Det er forbundet stor trafikkfare med hester 
langs vegene i området.  

1. Det planlegges et rettstrekk langs planområdets 
vestlige del. Det er i tillegg planlagt 
oppvarmingsløyper i forbindelse med luftegårder 
og staller. Andre typer treningsløyper omfattes 
ikke av planen. Treningsløyper vil ikke berøre 
fuktskog langs Orkla.  

2. Andre mulige treningsvei omfattes ikke av 
planen. Bruk utover denne planen er av 
privatrettslig anliggende.  

3. -Støy er omtalt i egen støyrapport.  
-Høyttaleranlegg vil være begrenset til 
publikumsanlegget, og hovedsakelig innendørs, 
samt noen mindre høyttalere rundt banen. Disse 
er rettet mot kuskene. Retningsstyrte høyttalere 
er tenkt anvendt.  
-Støv begrenses ved vanning av banen. Det skal 
ikke lagres hestemøkk mer enn nødvendig inne 



på anlegget. Hestemøkk kjøres bort til egnet 
mottak.  

4. Trafikkforhold på kommunale veger/fylkesveger 
går ut over rammene av denne planen. 
Trafikksikkerhet langs disse vegene forutsettes 
ivaretatt.  
All hesteaktivitet blir innenfor gjerdet område i 
planen.  

 

9. Jordvern Trøndelag, brev 16.08.2019 

Resymé av innspill Forslagsstillers kommentar 

1. Jordvern Trøndelag er uenige i kommunens 
konklusjon om at planen ikke faller inn under 
krav om konsekvensutredning. 

2. Jordvern Trøndelag er imot all nedbygging av 
matjord, uavhengig av om arealene er definert 
som idrettsområde i gjeldende KPA og 
oppfordrer til å styre utbyggingen til mindre 
konfliktfylte områder.  

3. Jordvern Trøndelag vil peke på overordnet 
jordvernstrategi har et mål om at omdisponering 
av dyrka jord begrenses.  

4. Det etterlyses en troverdig strategi fra Orkdal 
kommune for hvordan kommunen skal sikre 
fremtidig matproduksjon og dyrkamark i Orkdal. 

5. De er spørrende til hvorfor utbygger ønsker en 
plassering langt fra E6. 

6. Jordvern Trøndelag stiller seg undrende til at det 
reguleres på eiendommen til en grunneier som 
ikke ønsker å selge, hvor eneste løsning for å 
realisere er ved ekspropriasjon.  

7. Varslet planområdet tar ikke med områder 
omtalt som «Rakbane» og treningsløyper i 
konseptskissen til prosjektet. Jordvern Trøndelag 
er bekymret for dette kommer på bekostning av 
kantsonen til Orkla og dyrkamarka og lurer på 
hvordan et slikt treningsanlegg kan etableres 
uten at det skjer på bekostning av den 
eksisterende turløypen langs Orkla. Det 
påminnes om at kommunen, ved Ordføreren, har 
uttalt at anlegget ikke realiseres dersom 
anlegget har behov for områder utenfor det 
avsatte området i KPA. 

8. Det konkluderes med at travbanen bør etableres 
nærmere Trondheim. Det oppfordres til å 
vurdere en relokalisering. 

1. KU-krav er vurdert av Orkdal kommune og 
tiltaket faller ikke inn under krav om 
konsekvensutredninger. 

2. Det er gjort vurderinger av alternative 
plasseringer. Etablering av travbanen er godt 
tilrettelagt på Fannrem. 

3. Vurdering av omdisponering av dyrka mark er 
tatt på overordnet plannivå. Vurdering av flytting 
av matjord er utredet. 

4. Merknaden er rettet til Orkdal kommune. 
5. Området har allerede en reguleringsplan og er 

avsatt i KPA til travformål. Orkdal og omegn har 
et godt miljø for travsport og er sentralt plassert 
i regionen.   

6. Tiltakshaver forholder seg til vedtatt 
kommuneplan. Privatrettslige forhold 
vedrørende erverv av grunn ligger utenfor 
planens område.  

7. «Rakbane» er innenfor felt for Idrettsanlegg BIA i 
planen og ligger i god avstand til Orkla og vil ligge 
omtrent på samme sted som dagens bane.   

8. Relokalisering er vurdert i flere tidligere 
prosesser.  

 

10. Thomas Svorkdal, E-post 16.10.2015 

Resymé av innspill Forslagsstillers kommentar 



1. Grunneier blir en av de nærmeste naboen til 
travanlegget og er bekymret for at lukt, støy, lys 
og miljøforurensning påvirker eiendommen 
negativt. Bes om at det vurderes andre 
alternativ. 

1. Lukt, støy, lys og andre miljøforhold omtales i 
planbeskrivelsen og merknad over. 

 

11. Simone Strindberg, brev 16.08.2019 

Resymé av innspill Forslagsstillers kommentar 

1. Avsender av merknad er arving av grunneier av 
gnr. bnr. 35/2, som er berørt av tiltaket. Det 
stilles krav til konsekvensutredning på bakgrunn 
av at travanlegget berører miljølokaliteter. Det 
finnes rødlistede arter innenfor område og 
Miljødepartementet har igangsatt kartlegging av 
fuktskog.  

2. Området er også innenfor flomsone for 200-
årsflom. 

3. Boligområde til grunneier av 35/2 ligger nærme 
anlegget og tema som lukt, støy, lys og andre 
miljøforurensningmomenter undersøkes.  

4. Det er et ønske om at kornproduksjonen 
fortsetter som fremtidig næringskilde. Det vises 
til den nasjonale jordvernstrategien.  

1. Krav til konsekvensutredning er blitt vurdert av 
kommunen i oppstartsmøte. Det stilles ikke krav 
til konsekvensutredning. 

2. Planen tar høyde for konsekvensene av 200-
årsflom. Bebyggelse og veger er planlagt over 
flomvannsnivå for 200-årsflom.  

3. Lukt, støy, lys og andre miljøforhold omtales i 
planbeskrivelsen og i merknad over. 

4. Jordvernstrategi er omtalt i planbeskrivelsen og 
besvart i merknader over. 
 

 

12. Fylkesmannen i Trøndelag, brev 19.10.2015 

Resymé av innspill Forslagsstillers kommentar 

1. Fylkesmannen viser til uttalelse til 
kommuneplanens arealdel i 2014 hvor de mener 
utvidelse av travparken er meget konfliktfylt ut 
ifra et jordvernhensyn. Selv om arealene er 
avsatt til idrettsformål i KPA forventer 
Fylkesmannen som landbruksmyndighet at 
jordvern er et premiss i planleggingen. Med 
dette menes at det må ligge grundige 
behovsvurderinger til grunn for å ta i bruk så 
store arealer dyrka mark. For arealer som 
eventuelt likevel blir beslaglagt er det viktig, med 
god planlegging, å sikre en effektiv 
arealutnyttelse for å unngå framtidig press på 
omkringliggende dyrka mark. 

2. Det er vesentlig at det innarbeides bestemmelser 
som sikrer minimumskrav til arealutnyttelse, og 
maksimumskrav til parkering. 

3. Det er positivt om areal i sør som ikke reguleres 
til travparken reguleres til LNFR-formål. 

4. Det er svært viktig at håndteringen av 
dyrkamarka blir sikret i 
reguleringsbestemmelsene. Matjorda skal 
ivaretas og i hovedsak brukes til jordbruksformål, 

1. Jordvern og flytting av matjord utredes i egen 
rapport. 

2. Bestemmelsene regulerer maksimal høyde, 
parkering og utnyttelse.  

3. Areal i sør ligger innenfor KPA som idrettsformål 
og ønskes som et mulig utvidelsesareal.  

4. Jordvern og flytting av matjord utredes i egen 
rapport. 

5. Naturmangfold omtales i planbeskrivelsen. 
Arealet er regulert til grønnstruktur 
naturområde.  

6. Langs elva reguleres det for grøntområde 
vegetasjonsskjerm. Det tilrettelegges ikke for 
tiltak eller inngrep i dette område. Det tillates 
kun skånsom skjøtsel av arealet.  

7. Trafikksikkerhet omtales i planbeskrivelsen og 
støyutredning er vedlagt planforslaget. 

8. Håndtering av overvann beskrives i 
planbeskrivelsen og i VA-notat. 

9. Universell utforming er ivaretatt i planen. 
10. ROS-analyse er vedlagt planen. 
11. Geoteknisk utredning er vedlagt planen. Det er 

ikke funnet kvikkleireforekomster innenfor 



fortrinnsvis i nærområdet. Det anbefales å lage 
en matjordplan som sikrer at det både blir gode 
prosesser knyttet til hvor jorda skal flyttes, og til 
at den tekniske utførelsen av jordflyttingen blir 
vellykket, herunder at smitteproblematikk 
ivaretas, og at dette kontrolleres av mattilsynet 
og lokal landbruksmyndighet. Det anbefales at 
oppfølging av datert matjordplan sikres i 
reguleringsbestemmelsene, og at den legges ved 
når reguleringsplan for området sendes på 
høring. 

5. Skåggåberghølen er registrert som en viktig 
kroksjø (B-verdi). Det er en del av tidligere 
meandrerende elv og har særegen 
vanndyr/insekts-fauna. Kroksjøer står på Norsk 
rødliste for naturtyper (2018) som nær truet 
(NT). Planforslaget må beskrive eventuelle 
konsekvenser og avbøtende tiltak for 
naturtypen. Dette gjelder også for alle dammer 
som ligger innenfor planområdet. 

6. Kantvegetasjon lang elva Orkla er viktig som 
grønn korridor, både som trekkvei og 
leveområde for en rekke arter. Planforslaget må 
ta tilstrekkelig hensyn til kantvegetasjonen langs 
elva. 

7. Etablering av en travpark vil periodevis skape 
mye aktivitet. Planforslaget må beskrive hvordan 
eventuelle støy og støvutfordringer til 
boligområder rundt travbanen ivaretas. Det må 
gjøres vurderinger på hvordan trafikksikkerhet 
skal ivaretas langs adkomstveger og innenfor 
planområdet. I nærheten til planområdet ligger 
etablerte boliger og det må fremkomme 
vurderinger som viser hvordan beboerne i 
nærområdet skal sikres gode bomiljø som ikke er 
forurenset med støy og lys fra anlegget. 
Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging (T1442/16) skal ligge til grunn. 

8. Planområdet vil bestå av store åpne flater. 
Overflateavrenning fra område må beskrives 
sammen med eventuelle avbøtende tiltak, 
spesielt med hensyn til kroksjøen og dammene, 
men også forhold til hovedvassdraget Orkla. 

9. Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i 
planleggingen og i det enkelte byggetiltak. 
Hvordan universell utforming er ivaretatt bør 
framgå av dokumentene og i bestemmelsene. 

10. Fylkesmannen forutsetter at det foretas en 
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i 
tråd med plan- og bygningsloven § 4-3, og viser 
til DSB sin veileder 

11. Fylkesmannen gjør videre oppmerksom på at 
det for planområder under marin grense må 
vises aktsomhet for mulige forekomster av 
skredfarlig kvikkleire. Dette gjelder også 
utenfor kartlagte kvikkleiresoner. For 

planen, eller forekomster av kvikkleierei 
nærheten som kan påvirke planområdet. 



oppfølging av eventuelle fareområder viser vi 
til NVE, sektormyndighet på skred og flom 

 

13. Trøndelag fylkeskommune, brev 14.08.2019 

Resymé av innspill Forslagsstillers kommentar 

1. Før det kan gis uttalelse må det foretas en 
arkeologisk registrering innenfor deler av 
planområdet for å avklare forholdet til 
automatisk fredete kulturminner. Registreringen 
og nødvendig for- og etterarbeid bekostes av 
tiltakshaver. Trøndelag fylkeskommune kan ikke 
avgi endelig uttalelse før de arkeologiske forhold 
er avklart. Registreringen kan kun utføres på 
barmark, uten tele og med tilfredsstillende 
lysforhold. Kommunen kan ikke vedta 
reguleringsplanen før forholdet til automatisk 
fredete kulturminner er avklart og en endelig 
uttalelse foreligger. 

2. Trøndelag fylkeskommune er 
vannregionmyndighet i Trøndelag og arbeider 
med å gjennomføre den regionale 
vannforvaltningsplanen i henhold til 
vannforskriften. Det anmodes om at planer som 
berører vann alltid referer til informasjon som 
ligger i vannforvaltningsplanen og vann-nett. 
Planområdet kommer i berøring med Orkla, 
Prestmoen og Skåggåberghølen. 
Fylkeskommunen anbefaler sterkt at det 
planlegges opprydding i og rundt 
Skåggåberghølen i henhold til 
vannforvaltningsplanen og «status og tiltaksplan 
for kroksjøer i Orkla» som del av arbeidet med 
den nye travbanen. Hølen kan bli et viktig og fint 
landskapselement med miljøverdier. Det 
anbefales at det vies særlig hensyn til Orkla slik 
at strekningen ikke påføres nye belastninger. Alt 
arbeide bør skje i samråd med Orklavassdraget 
vannområde. 

3. Planarbeidet må også gjøre rede for 
konsekvenser for vannmiljøet i de berørte 
vannforekomstene, og ivareta vannforskriftens 
krav om å unngå forringelse. Dersom tiltak kan 
medføre at den økologiske og/eller kjemiske 
tilstanden forringes midlertidig eller permanent, 
eller til at miljømålet ikke kan nås, må tiltakene 
vurderes etter vannforskriftens § 12. 

 

1. Prosess for arkeologiske undersøkelser er 
igangsatt. Arkeologiske undersøkelser er planlagt 
våren 2020. 

2. Skjøtselstiltak rundt Skåggåberghølen tillates og 
det foreligger forslag til opparbeidelse i 
planbeskrivelsen. Turstier skal tilkobles øvrig 
stinettverk langs Orkla.  

3. Planforslaget medfører ingen konsekvenser for 
vannmiljøet. Det reguleres vegetasjonsbelte 
langs elva.   

 

14. Naturvernforbundet i Orklaregionen, brev 15.10.2015 



Resymé av innspill Forslagsstillers kommentar 

1. Naturvernforbundet mener at det må stilles krav 
til konsekvensutredning iht forskriften. 

2. Det går med store areal til dyrka mark. 
Kommunen må derfor tilby alternativ lokalisering 
av anlegget. Mosøy på Vormstad kan være et 
slikt alternativ. Utbygginga strider imot nasjonal 
jordvernstrategi. En sideeffekt kan bli at det blir 
mer lønnsomt med grasproduksjon enn korn. 
Dette er en utvikling som bør unngås. Dersom 
anlegget likevel bli realisert å det utredes 
jordflytting. 

3. Kjele/kroksjø i nordenden må bli restaurert som 
en del i prosjektet og tiltak som sikrer livet i 
område.  

4. Gang- og sykkelveg og andre klimatiltak må 
utredes. Dette omfatter tilrettelegging for 
kollektiv, sykkel og gange for å redusere bilbruk. 
Det må planlegges slik at tungtransport ikke er til 
hinder eller fare for gang- og sykkelvegen til 
Grøtte skoe og Fannrem. Biogassanlegg bør bli 
vurdert. 

5. Planen må ikke være til hinder for fremtidig 
videreføring av planlagt gang- og sykkelveg. 
Planlegging av denne må ta hensyn til 
kantvegetasjonen langs elva. Dette vil medføre 
at grensen for travbanens område flyttes lengre 
vekk fra Orkla.  

6. Treningsbane vil medføre en endring av 
kommuneplanen og er arealkrevende og vil 
medføre ytterligere tap av dyrka mark. 
Fastleggingen av banen må være en del av 
reguleringsplanen. Dersom det stemmer at dette 
behovet blir lagt til i etterkant må saken bli sendt 
tilbake til fylkesmannen. 

1. Det foreligger en konsekvensutredning sammen 
med kommuneplanens arealdel. 
Reguleringsplanen faller derfor inn under 
unntaket, jfr. §§ 6 og 8. 

2. Jordvern og flytting av matjord utredes i planen. 
3. Det tillates skjøtselstiltak i Kroksjøen 

Skåggåberghølen og den reguleres til 
grønnstruktur - naturområde.   

4. Adkomsten vil legges rett etter rundkjøringen i 
Orkdalsvein. Dette medfører at trafikken vil i 
mye mindre grad komme i konflikt med gående 
og syklende. Det legges fortau langs veg. Det vil 
også tilrettelegges for påkoblinger mot 
eksisterende gang- og sykkelveger. Interne stier 
vil være tilrettelagt slik at det kan videreføres 
mot de offentlige turveiene langs Orkla. Alle 
trafikale forhold vil bli omtalt i planbeskrivelsen. 
Biogassanlegg er vurdert til å ikke være 
hensiktsmessig. Forbrenningsanlegg for å 
forsyne anlegget med alternativ varmekilde 
planlegges inn på området.  

5. Planen omfatter turstier som kobles på 
eksisterende turveier langs elva. Disse kommer 
ikke i konflikt med kantvegetasjonen.  

6. Treningsbane utover avsatt areal i 
kommuneplanens arealdel, eller som er i strid 
med kommuneplanen, er ikke planlagt.  

 

Tilleggsmerknad Åshild Sveli, brev 16.10.2019 

Resymé av innspill adressert til Fylkesmannen i 
Trøndelag, videresendt til Selberg Arkitekter AS. 

Forslagsstillers kommentar 

Åshild Sveli har følgende innspill til planen: 
1. Eiendommen bli utsatt for støy fra 

høyttaleranlegg, trafikk, bråk fra vifter og 
travende hester 

2. De blir utsatt for gnagere, som rotter og mus, 
som fører med seg sykdommer 

3. Eiendommen blir utsatt for skjemmende lukt fra 
hester og hestemøkk 

4. Eiendommen blir utsatt for fluer 
5. Eiendommen blir utsatt for fare ved hester som 

trener i nærområde 

1. Støy fra høyttalere vil minimeres så mye som 
mulig ved å bruke retningsstyrte høyttalere som 
konsentrerer lyd innenfor et begrenset område.  
Det meste av høyttaler vil være for kuskene 
under arrangementer. Trafikk legges om, og 
dagens adkomst stenges. Det henvises til 
støynotat for detaljer.  

2. stallområdet vil legges i god avstand fra 
bebyggelse. Eventuelle problemer med rotter og 
mus bes tas opp med eieren av stallene. 



6. Tiltaket medfører til at utearealet ikke kan 
brukes på sommeren. 

7. beboer og barn og unge blir belastet negativt av 
tiltaket. Bomiljøet forringes. 

3. hestemøkk skal kjøres bort. Det skal lagres minst 
mulig lokalt. Tiltak for å forhindre sjenerende 
lukt vurderes i detaljprosjekteringen.  

4. Eventuelle problemer med fluer bes tas opp med 
eieren av stallene. 

5. området vil bli gjerdet inne og tiltak som 
forbedrer sikkerhet mot nærliggende bebyggelse 
vil bli gjort i forbindelse med videre detaljeringen 
av prosjektet. 

6. tiltaket og bruken av området er den samme 
som i dag. Det vil bli opparbeidet på nytt med 
turstier og beplantning. Vurdert opp mot dagens 
anlegg tilrettelegger planen for en oppgradering 
av nærområdet.  

7. De nærmeste boligene vil få et nytt anlegg som 
hever standarden i forhold til i dag. Det vil bli 
umiddelbar nærhet til et nettverk av turstier som 
går langs Orkla. Tiltakene i planen medfører også 
at nærområdet totalt sett får ett løft.  
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