
NYE LEANGEN 

• Presentasjon fra Styringsgruppa  

• Trondheimsregionen  

1. mars 2013 
 



Muligheter Leangen 

Forventet at arealplan 2012 – 2024 vedtas i april / mai 2013 



Fannrem Orkdal 



Vollmarka Melhus 



Vassfjellet Klæbu 



Innspill brev av 4. januar 2013 

• Norges Vassdrags og Energidirektoret:  
• Orkdal: Ikke registrerte kvikkleireforekomster. Ligger 

innenfor flomfare som må utredes ev. sikres.  
• Melhus: Registrert kvikkleireforekomster 200m øst for 

området.  
• Klæbu: Ikke registrerte kvikkleireforekomter. Obs på 

bekk gjennom området som ikke bør legges i rør, 
omlegging å foretrekke hvis nødvendig.  

• For alle gjelder at de må nærmere undersøkes for 
lommer av kvikkleire, og at NVE kan komme med 
innsigelser hvis nødvendig sikkerhet ikke blir ivaretatt.  
 



Innspill brev av 4. januar 2013 

• IKAP: 

• Ser alle 3 forslag som interessante. Tilrår å lage 
en matrise hvor områdene sammenlignes ifht 
relevante vurderingskriterier som landbruk, 
naturmiljø, transport og kollektivdekning.  

 



Innspill brev av 4. januar 2013 

• Fylkesmann:  

• Vurderer ut ifra transportbehov at Melhus og Klæbu er å foretrekke. Tar inn at 
planer om ny fylkesvei 704 fra Sandmoen til Tulluan vil bidra til en meget bra 
adkomst til Klæbu. 

• Videre trekkes inn at jordvernhensyn gjør alternativene Melhus og Orkdal 
konfliktfylte selv om det allerede er etablerte lokale travbaner der. Det skaper i 
tillegg press mot tilgrensende areal siden det må tas høyde for at anleggene 
kanskje vil bli utvidet på sikt. For Klæbu trekkes inn at det vil være utfordrende 
ifht flere kjente natur- og friluftsverdier. Dette må derfor redegjøres nærmere i 
reg.prosessen. 

• Fylkesmann konkluderer med at Vassfjellet / Klæbu er det beste alternativet, 
og varsler at det vil komme innsigelser både på Melhus og Orkdal ifht nasjonal 
jordvernpolitikk.  

 

 

 



Innspill brev av 4. januar 2013 

• Sør Trøndelag fylkeskommune:  

• Orkdal: Det har tidligere vært en elvesving (pølsesjø) på området 
som regnes som en regionalt viktig naturtype. Arkeologiske funn 
forventes. Nærheten til Orkla kan gi både konflikt og kvalitet.  

• Melhus: Lite potensial for arkeologiske funn grunnet tidligere 
rasgrop. Kan være potensiale for det på et gnr/bnr hvis vi beveger 
oss i den retningen.  

• Klæbu: Potensiale for utmarkskulturminner, mulig også 
forhistoriske bosettingsspor da deler av området ligger innenfor 
en breelvavsetning. Arkeologisk registrering må påregnes.  

• Har ingen klare anbefalinger men forutsetter at det lages 
tilknytning til overordnet veinett samt at de nødvendige 
arkeologiske registreringer og utgravinger ivaretas.  



Innspill brev av 4. januar 2013 

 

 Statens vegvesen: 
-Skjerming harde og myke trafikanter må få 
spesiell oppmerksomhet  
-Næring, bolig, trafikkavvikling  og 
publikumsfasiliteter må ivaretas på en forsvarlig 
måte 
-Tilknytninger fra offentlige veier må ivartas på 
en forsvarlig måte 



Innspill brev av 4. januar 2013 

 

 
Orkdal kommune:  

Kommunen er positiv og arbeidet må avklares 

gjennom kommuneplanens arealdel. Området ved 

banen er regulert til idrettsformål og området nord for 

er regulert til campingplass/landbruksformål. 

Utfordringen er at området er flomutsatt og at 

planene vil ta i bruk arealer som i dag er dyrket 

mark. Trafikkløsninger, støy og ulemper for naboer 

må utredes. Først når dette er på plass kan 

kommunen ta en endelig stilling til planene.  



Innspill brev av 4. januar 2013 

 

 Melhus kommune:  
Rullerer arealplanen i 2013 og frist for innspill er 
1. mai 2013. Kommunen krever 
konsekvensutredning. Arealet regulert til 
Hestesportsenter, resten LNF med hensynssone. 
Kommunen positiv til etablering.  



Innspill brev av 4. januar 2013 

 

 
Klæbu kommune:  
Området pekt ut som viktig regionalt område for 
næringsutvikling i IKAP, og området som travet eventuelt 
kjøper vil bli regulert som næringsareal, men ok med noen 
boliger og eventuelt fasiliteter for overnatting. Pr i dag er ca 
800da avsatt men det kan være muligheter for opp mot 
2000 da. Ser mergevinst ved nær beliggenhet til Vassfjellet 
skisenter. Sammenhengende store grusressurser i området. 
Moen boligfelt for ca 80 nye enheter ligger bare noen 
hundre meter unna. Kommunen positiv til etablering.  



Styringsgruppens gjøremål fremover 

 

 

● Innstille ovenfor MNTF hvordan den videre regulerings-   
   prosess for Leangen skal håndteres 
 

● Avklare pris for areal ifht grunneierne i Klæbu og Melhus. I     
   Orkdal er ikke behovet der siden kommunen eksproprierer 
 
● Sjekke antatte byggekostnader I Melhus og Klæbu. Her vil  
    det være behov for noe graving i grunn og kost for dette  
    samt prisberegning vil ant ligge i størrelsesorden kr. 60.000 
 
● Lage budsjett for drift av et nytt hestesportsanlegg 
 
● Takst fremtidsverdi for areal hestesportsanlegg 
 



Tidsaspekt 

 

• Hvis alt går etter planen bør Styringsgruppen kunne 
fremlegge grunnervervspris, byggekostnader og takst 
for fremtidsverdi for styret i MNTF i løpet av april 2013 

●  Det vil fortsatt være uavklarte ting som geotekniske 
undersøkelser, fornminner, konsekvensutredning, støy, 
med mer som må tas i løpet av reguleringsprosessen. 
Men vi regner med å kunne innstille på det området 
som bør velges. Det vil si det som vil være rimeligst og 
som det vil være minst risiko å gå videre med.  


