Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Utvalg for næring, plan og miljø
346, Midtre Gauldal rådhus
20.05.2019
09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere
beskjed.
Møtet starter med befaring tilknyttet sak PS 56/19. Befaringen starter kl 08:30 med oppmøte på
bensinstasjonen YX i Soknedal. Behandling av saker fortsetter umiddelbart, på Rådhuset, etter
at befaringen er gjennomført.
Framlagte saker er godkjent av utvalgsleder.

Sign………………………….
Svein Fløttum

Til informasjon:
 Utvalg for Næring, plan og miljø inviteres til felles arbeidsmøte med Formannskapet den
23.05.2019. Agenda for møte er kommunedelplan Støren.
 Administrasjonen har i samråd med utvalgsleder NPM besluttet å gjennomføre et ekstra
møte i NPM før sommeren. Møtet berammes til 01.07.2019

Støren, den 14.05.2019
Peter Robert Dew
Enhetsleder
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Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

PS 48/19

Referatsaker

Lukket

Arkivsaksnr

RS 25/19 Høring om holdningsklasser for avkjørsler og
byggegrenser - høringsfrist 15. mai

2019/1171

RS 26/19 Høring av planprogram og hovedutfordringer for
regional vannforvaltningsplan for Trøndelag vannregion
og de norske delene av Bottenhavets vattendistrikt 2022
– 2027

2019/1652

RS 27/19 Høring: Mattilsynet foreslår flere tiltak for å hindre at
skrantesjuke sprer seg

2019/1312

RS 28/19 Søknad om Dispensasjon - KDP Støren - gbnr 48/1

2019/1114

RS 29/19 Offentlig høring av endring i forskrift om dokumentasjon
av byggevarer og byggevareforordningen

2019/1378

RS 30/19 Høring av planprogram og hovedutfordringer for
vannregion Glomma og de norske delene av vannregion
Västerhavet 2022-2027

2019/1276

RS 31/19 Dispensasjon fra Reguleringsplan for Stortjønna
hytteområde - gbnr 22/12

2019/669

RS 32/19 Dispensasjon fra Kommunedelplan Støren - gbnr 45/330

2019/784

RS 33/19 Svar på henvendelse om planlagt vedlikeholdsarbeid på
Sevilla jernbanebru - Rørosbanen - Midtre Gauldal
kommune - Bane nor SF

2019/1918

RS 34/19 Dispensasjonsbehandling - PlanID2015012 - gbnr 49/34

2019/1133

PS 49/19

Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra
reguleringsplanen for Slette hyttefelt - riving av
eksisterende hytte og oppføring av ny hytte - gbnr 49/9

2018/4491

PS 50/19

Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens bestemmelser for oppføring av tilbygg
innenfor LNF sone 1 - gbnr 216/8

2019/286

PS 51/19

Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra
Reguleringsplan for Bakkebo - oppføring av hytte - gbnr
147/42

2019/189

PS 52/19

Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag ATV/UTV - Hans Christian Høen

2019/1201

PS 53/19

Søknad om motorferdsel i utmark - gravemaskin og
sekshjuling/sekshjultrekker - Turid Fissum

2019/1533

PS 54/19

Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - ATV Hasle Østerlie

2019/1315

PS 55/19

Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra
Slettet hyttefelt for plassering av fritidsbolig i kontakt

2019/569

3

med hensynssone for grønnstruktur - gbnr 49/40
PS 56/19

Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra
reguleringsplan - oppføring av garasje til bolig - gbnr
81/33
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2019/85

PS 48/19 Referatsaker
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Trøndelag fylkeskommune
Samferdsel - seksjon Vei
Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste
nedenfor.

Vår dato:
Deres dato:

25.03.2019

Vår referanse:

201908649-2

Deres referanse:

Vår saksbehandler:
Sidsel Bryne

Høring om holdningsklasser for avkjørsler og
byggegrenser - høringsfrist 15 mai.
Hovedutvalg for veg vedtok i møte 07.02.2019 å sende forslag til holdningsklasser for
avkjørsler og byggegrenser til kommunene i Trøndelag på høring.
Forslaget er vedlagt dette brevet. Begrunnelse for forslaget og drøfting finnes i
hovedutvalgets sak 19/11. Kriteriene for holdningsklassene knyttes til
funksjonsinndelingen av fylkesvegnettet. Dette betyr at kriteriene som foreslås er
vesentlig strengere for B-veger enn for E-veger. Funksjonsinndelingen finnes av
fortellerkartet som er knyttet til vedtatt delstrategi for veg:


Link til delstrategi veg:
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/Planer/



Link til fortellerkart: http://arcg.is/14T4fX

Fylkeskommunens og kommunenes mulighet til å sette andre byggegrenser enn det
som er hjemlet i Veglovens § 29, framkommer også av paragraf § 29.
I sentrumsområder praktiseres ikke holdning til byggegrenser og avkjørsler så stengt
som vegloven tilsier. I slike områder er det viktig at kommunene og fylket har en
gjennomtenkt og helhetlig holdning, og at dette innarbeides i overordnede
arealplaner.
Vi ber kommunene om å veilede publikum i areal- og byggesaker, og vise til
fylkeskommunens holdningsklasser og til kommunens fastsatte byggegrenser

gjennom plan- og bygningsloven.
Også når det gjelder avkjørsler, vil særskilte vurderinger måtte gjøres ved
behandling av søknader, reguleringsplaner og byggeplaner i tettbygde strøk.
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Trøndelag fylkeskommune
Samferdsel - seksjon Vei
Det er et håp om at klarhet og kunnskap rundt disse prinsippene bidrar til
forventningsavklaringer og færre avkjørsel- og dispensasjonssøknader.
Vi minner samtidig om siktkrav innafor byggegrensene og ved avkjørsler og
vegkryss, og hva veglovens §§ 30 og 31 sier om muligheten til å sette opp
byggverk som kiosker, avfallsbrønner og lignende innenfor byggegrensene.
Dette er forhold som også kan løftes i kommunenes møter med publikum i areal- og
byggesaker.)
Vi ber om at kommunenes uttalelse sendes postmottak@trondelagfylke.no
innen 15 mai, og planlegger endelig behandling i hovedutvalg for veg i 22 mai 2019

Med vennlig hilsen

Oddveig Kipperberg
seksjonsleder
Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Dokumentnr.: 201908649-2
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Trøndelag fylkeskommune
Samferdsel - seksjon Vei

Mottakere:

FRØYA KOMMUNE
NAMSOS KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON
MALVIK KOMMUNE
MERÅKER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON
FLATANGER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON
NÆRØY KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON
SNILLFJORD KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN
RØROS KOMMUNE
TRONDHEIM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON
STEINKJER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON
OPPDAL KOMMUNE
STJØRDAL KOMMUNE
MIDTRE GAULDAL KOMMUNE
MELHUS KOMMUNE
INDERØY KOMMUNE
HEMNE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON
ØRLAND KOMMUNE
SKAUN KOMMUNE
NAMDALSEID KOMMUNE
RENNEBU KOMMUNE
SNÅSA KOMMUNE
ORKDAL KOMMUNE
MELDAL KOMMUNE
GRONG KOMMUNE
LIERNE KOMMUNE
NAMSSKOGAN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN
TYDAL KOMMUNE
VIKNA KOMMUNE
INDRE FOSEN KOMMUNE
HITRA KOMMUNE
ÅFJORD KOMMUNE
LEKA KOMMUNE
ROAN KOMMUNE
HOLTÅLEN KOMMUNE
SELBU KOMMUNE
HØYLANDET KOMMUNE
BJUGN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON
OVERHALLA KOMMUNE
LEVANGER KOMMUNE
KLÆBU KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON
FROSTA KOMMUNE
FOSNES KOMMUNE AVDELING FOR FELLESFUNKSJONER
VERDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN
OSEN KOMMUNE UTVIKLING OG MILJØ
VERRAN KOMMUNE
AGDENES KOMMUNE

Dokumentnr.: 201908649-2
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Trøndelag fylkeskommune
Samferdsel - seksjon Vei
RØYRVIK KOMMUNE
RINDAL KOMMUNE

Dokumentnr.: 201908649-2
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25.01.2019

Kriterier til holdningsklasser for avkjørsler og
byggegrenser knyttet til funksjonsklasser for veg
Kriterier for holdningsklasser er et verktøy for behandling av enkeltsaker om avkjørsler og
byggegrenser etter veglovens §§40-43 og §§ 29-30. Kriterier gir forvaltningsorganet bedre
mulighet til likebehandling og de som søker om avkjørsler eller dispensasjon fra
byggegrenser får et grunnlag for å tilpasse sine forventninger.
Kriteriene er ikke juridisk bindene, med de gir forutsigbarhet og føringer om hvilke
holdninger som legges til grunn ved behandling av avkjørsel- og byggegrensesaker.
Kriterier vil bidra til at både kommuner og vegforvaltning får færre dispensasjonssøknader
til behandling.

1 Holdningsklasser avkjørsler
Tetthet på avkjørsler påvirker trafikksikkerhet og framkommelighet. Jo større regional
betydning en veg har, jo mindre er sjansene for å få innvilget søknader om avkjørsler

Trøndelags fylkeskommunes holdningsklasser for avkjørsler
Funksjonsklasse

Holdningsklasser for avkjørsler

A
B
C
D
E

SS
S
S
MS
LS

Svært streng holdning - Funksjonsklasse A (riksveger)






Vegene skal i prinsippet være avkjørselsfrie. Dette gjelder også driftsavkjørsler
Hovedavkjørsel til gårdsbruk bør kunne godkjennes når den fyller de tekniske
kravene. For veger der det er særskilte vedtak om motorveg eller avkjørselsfri
veg, kan slik tillatelse ikke gis.
Driftsavkjørsler kan i særlige tilfeller tillates ved veger med avkjørselsfri veg.
Nye avkjørsler og utvidet bruk av eksisterende avkjørsler, utenom til
primærnæringen som er bundet til arealene, tillates kun etter godkjent
reguleringsplan, kommune(del)plan etter plan og bygningsloven eller godkjent
plan etter vegloven.

Postadresse: Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Telefon: 74 17 40 00 | Epost: postmottak@trondelagfylke.no| Org.nr: 817 920 632
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Streng holdning – Funksjonsklasse B og C






Antall avkjørsler må være meget begrenset. Dette gjelder også
driftsavkjørsler.
Gårdsbruks hovedavkjørsel bør likevel kunne tillates når den oppfyller de
tekniske kravene.
Nye boligavkjørsler bør ikke tillates uten at det foreligger vedtatt
reguleringsplan eller kommune(del)plan etter plan- og bygningsloven som
godkjenner slik løsning. Valg av avkjørselsplasseringen må vurderes med
tanke på framtidig utviklingsmuligheter.
Tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel til boligformål bør begrenses. Det bør
være et visst antall brukere av avkjørselen fra før.

Mindre streng holdning – Funksjonsklasse D





Antall direkteavkjørsler til vegene må være begrenset
Nye boligavkjørsler bør begrenses. Valg av avkjørselssted må vurderes med
tanke på framtidige utviklingsmuligheter.
Tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel til boligformål bør normalt gis.

Lite streng holdning - Funksjonsklasse E



Tillatelse til ny avkjørsel kan normalt gis under forutsetning av at tekniske krav
til avkjørselsutformingen oppfylles.
Hvor forholdene ligger til rette for det, kan atkomst henvises til nærliggende
eksisterende avkjørsel.
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2 Holdningsklasser for byggegrenser
Byggegrensen langs både riks- og fylkesveg er etter veglovens §29 satt til 50 m
fra vegens midte. Holdningsklasse Byggegrenser sett opp mot Funksjonsklassen,
vil åpne adgang for å tillate bygging nærmere vegens midte enn de lovbestemte
kravene tilsier.
Bestemmelser om byggegrenser i overordnede arealplaner for by- og
sentrumsområder, gir kommunene mulighet til å foreta helhetlige vurderinger av
byggegrensebeltet og gjøre unntak fra de standardiserte avstandsreglene.
Unntakene fastsettes i reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven. I alle
byggesaker som strider mot disse bestemmelsene, må det søkes om dispensasjon.
Trøndelags fylkeskommunes holdningsklasser for avkjørsler
Funksjonsklasse

Holdningsklasse
Byggegrenser

A
B
C
D
E
Gang- og
sykkelveg

50
50
30
15
15
15
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Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Plan
MIDTRE GAULDAL KOMMUNE
Rørosveien 11
7290 STØREN

Vår dato:

12.04.2019

Deres dato:

Vår referanse:

201869634-4

Deres referanse:

Vår saksbehandler:
Bendik Eithun
Halgunset

Høring av planprogram og hovedutfordringer for
regional vannforvaltningsplan for Trøndelag
vannregion og de norske delene av Bottenhavets
vattendistrikt 2022 – 2027
Bakgrunn
Trøndelag fylkeskommune er vannregionmyndighet for Trøndelag vannregion og har
ansvar for å koordinere arbeidet etter vannforskriften i regionen. Fylkestinget vedtar
planprogram for oppdatering av den regionale vannforvaltningsplanen høsten 2019.
Gjeldende vannforvaltningsplan for 2016 – 2021 ble godkjent av Klima- og
miljødepartementet 1. juli 2016. Rullering av planen i Trøndelag vannregion startet i
oktober 2018, med utarbeidelse av planprogram og hovedutfordringer for
vannforvaltningsplanen.
Rulleringen omfatter også de norske delene av Bottenhavets vattendistrikt, som har fått
egne dokumenter til høringen.
Planprogram og hovedutfordringer legges ut på høring i perioden 12. april – 12. juli
20191. Dokumentene finnes her.

Nasjonale føringer for vannforvaltningsarbei det
Regjeringen presenterte 19. mars 2019 nasjonale føringer for arbeidet med oppdatering
av de regionale vannforvaltningsplanene. Disse bidrar bl.a. med avklaring av
målkonflikter. Føringene kom etter at utkastene til dokumentene ble behandlet politisk i
Trøndelag vannregion, og er derfor ikke innarbeidet i høringsdokumentene. Føringene
skal legges til grunn for det videre arbeidet, og kan leses her.

Planprogrammet
Planprogrammet beskriver hvordan planarbeidet skal foregå i Trøndelag vannregion
fram mot oppdatert vannforvaltningsplan og tiltaksprogram. Formålet er å klargjøre hva
som skal gjøres, når det skal skje, og hvem som skal delta og bidra underveis.

1

Høringen ble utsatt til 12. april pga. politisk behandling i fylkeskommunen 9. april.
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Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Plan
Programmet skal legge til rette for og sikre tidlig medvirkning i arbeidet, gode prosesser
og synliggjøre hva som skjer i løpet av planarbeidet. Det er en målsetning for Trøndelag
vannregion at alle som har interesse av vann eller som kan bli påvirket av
vannforvaltningsplanen, skal ha anledning til å delta og komme med innspill. Vi ønsker
særlig innspill til:




Kapittel 6; spesielt om organisering av Trøndelag vannregion og
vannområdene.
Kapittel 8; spesielt plan for deltakelse og medvirkning.
Kapittel 9; om tema og utredninger.

Hovedutfordringer
Dokumentet tar utgangspunkt i det som var «vesentlige vannforvaltningsspørsmål» i
forrige planrunde, og beskriver hva som er hovedutfordringene i Trøndelag vannregion i
dag. Dette er de utfordringene som vannregionen skal arbeide videre med fram mot
oppdatert vannforvaltningsplan og tiltaksprogram. Utfordringsbildet vil variere mellom
vannområdene.
Alle kan gi innspill til høringen. Vi ber om at innspill sendes til følgende adresser:
Post:

Trøndelag fylkeskommune
att. vannregionmyndigheten
Fylkets hus
Postboks 2560
7735 Steinkjer

E-post: postmottak@trondelagfylke.no.
Send gjerne kopi til benhal@trondelagfylke.no.

Med vennlig hilsen,
Vigdis Espnes Landheim

Ingrid Hjorth

Seksjonsleder, seksjon plan

Rådgiver Trøndelag vannregion

Bendik Eithun Halgunset
Rådgiver Trøndelag vannregion

Dette dokumentet er elektronisk godkjent
Mottakere:

Joakim Kruse, Vattenmyndigheten
Klæbu kommune
FRØYA KOMMUNE
Dokumentnr.: 201869634-4
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Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Plan
Nærøy kommune
MALVIK KOMMUNE
DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD
Flatanger kommune
FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
STATENS VEGVESEN
OPPDAL KOMMUNE
STJØRDAL KOMMUNE
MIDTRE GAULDAL KOMMUNE
MELHUS KOMMUNE
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
INDERØY KOMMUNE
ØRLAND KOMMUNE
SKAUN KOMMUNE
HEMNE KOMMUNE
NAMDALSEID KOMMUNE
RENNEBU KOMMUNE
SNÅSA KOMMUNE
ORKDAL KOMMUNE
MELDAL KOMMUNE
GRONG KOMMUNE
LIERNE KOMMUNE
NAMSSKOGAN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN
HEDMARK FYLKESKOMMUNE
TYDAL KOMMUNE
VIKNA KOMMUNE
INDRE FOSEN KOMMUNE
VERDAL KOMMUNE
HITRA KOMMUNE
ÅFJORD KOMMUNE
SNILLFJORD KOMMUNE
LEKA KOMMUNE
ROAN KOMMUNE
STEINKJER KOMMUNE
NAMSOS KOMMUNE
HOLTÅLEN KOMMUNE
SELBU KOMMUNE
HØYLANDET KOMMUNE
MERÅKER KOMMUNE
OVERHALLA KOMMUNE
LEVANGER KOMMUNE
FROSTA KOMMUNE
NORDLAND FYLKESKOMMUNE
FISKERIDIREKTORATET REGION MIDT
MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
VERRAN KOMMUNE
AGDENES KOMMUNE
FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
TYNSET KOMMUNE
MILJØDIREKTORATET
Dokumentnr.: 201869634-4
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Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Plan
RØYRVIK KOMMUNE
MATTILSYNET REGION MIDT
OSEN KOMMUNE
FOSNES KOMMUNE
FYLKESMANNEN I INNLANDET
FYLKESMANNEN I NORDLAND
BJUGN KOMMUNE
KYSTVERKET AVD HOVEDKONTOR ÅLESUND
Bane Nor
TRONDHEIM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Dokumentnr.: 201869634-4
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Høringsinstanser

Deres ref:
Vår ref:
Dato:
Org.nr:

2019/39372
3.4.2019
985 399 077

HØRING - FORSLAG OM ENDRING AV CWDSONEFORSKRIFTEN
Hovedinnholdet i forskriftsutkastet
I CWD-soneforskriften foreslår vi å
- innføre et totalforbud mot saltstein
- innføre et påbud om at grinder, lemmer o.l. som allerede er satt opp for å skjerme slikkesteiner,
skal bli stående
- innføre et forbud mot nyetablering av gjestebeiting
Videre foreslår vi å oppheve Selbusonen.

Bakgrunnen for forslaget
Skrantesjuke er en dødelig prionsykdom hos hjortedyr som våren 2016 for første gang ble
oppdaget i Europa. Siden da er det påvist 24 tilfeller av skrantesjuke i Norge; 19 på villrein i
Nordfjella sone 11 og fem tilfeller på hjort og elg andre steder i landet. Disse fem tilfellene er av en
annen type (atypisk skrantesjuke) som ikke ser ut til å være smittsom, mens funnet på villrein
(klassisk skrantesjuke) er smittsom. Vi forvalter klassisk og atypisk skrantesjuke ulikt.
Skrantesjuke er en av de mest alvorlige sykdommer hos ville dyr vi noen gang har stått ovenfor i
Norge, og skal vi lykkes i bekjempelsen må det gjennomføres tiltak som nødvendigvis vil være
inngripende for flere grupper. Villreinstammen i Nordfjella sone 1 er tatt ut som et ledd i arbeidet
med å bekjempe spredning av klassisk skrantesjuke. Området skal nå brakklegges i minst fem år
før friske villrein kan føres inn og reetablere en villreinbestand i området. Det er en forutsetning at
villreinstammer vi skal benytte til reetablering må være friskmeldte før dyr føres inn i sone 1. I
tillegg må det sanerte området beskyttes mot reintroduksjon av smitte. Dette betyr at sone 2 i
Nordfjella skal være friskmeldt før reetableringen starter.

1

Nordfjella sone 1 er området mellom rv. 52 og fv. 50, sone 2 er området mellom fv. 50 og rv. 7, sone 0 er resten av
sonen som er definert i soneforskriften.
Mattilsynet

Saksbehandler: Kristin Ruud Alvseike,
Julie Enebo Grimstad m.fl.
Tlf: 22 77 90 79
Besøksadresse:
E-post: postmottak@mattilsynet.no (Husk
mottakers navn)
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Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

Infiserte dyr kan skille ut smittestoffet gjennom spytt, urin og avføring slik at andre dyr smittes
direkte, eller ved kontaminering av miljøet hvor dyr kan plukke opp smitten. Smittestoffet er meget
bestandig og vil kunne «overleve» lenge på jord, berg og tre- og metalloverflater.
Nordfjellasonen, hvor den smittede villreinflokken levde, må derfor forvaltes strengt i
brakkleggingsperioden for å hindre overføring av smitte til nye lokaliteter.
Vi viser til tidligere høringsbrev vedrørende mer fakta om sykdommen.
Forskning fra blant annet Veterinærinstituttet, viser at man i dag antar at det finnes minst to typer
skrantesjuke. Klassisk skrantesjuke, som er smittsom, er funnet hos villrein i Nordfjella.
Skrantesjuken som er påvist hos fire elger i Selbu, Lierne og Flesberg, samt hos én hjort i
Gjemnes, er av en annen type. Denne varianten kalles for atypisk skrantesjuke. I den atypiske
varianten er det kun gjort funn av prioner i hjernen, alle hos eldre dyr (13 år og eldre). Til tross for
intensivert prøvetaking i disse områdene er det ikke funnet flere dyr med smitte. Vi har ennå lite
kunnskap om denne nye typen av skrantesjuke, men bildet tilsier at den er lite eller ikke smittsom.
Dette er kjent fra andre tilsvarende sykdommer som kugalskap og skrapesjuke hvor atypiske og
klassiske tilfeller forvaltes svært ulikt.
Landbruks- og matdepartementet (LMD) innførte i 2017 et krav om å gjøre saltsteinene
utilgjengelige for hjortedyr, og en løsning med å sette opp grinder med «saueluke» ble iverksatt.
Det viste seg imidlertid at hjortedyrene også smatt gjennom denne luken. Noen av plassene i sone
1 ble derfor helt avstengt under beitesesongen 2018, men her ble det lov å benytte uskjermet
saltstein ved siden av som erstatning. Denne ordningen var midlertidig for 2018-sesongen. Det er
nå behov for å innføre regler som skal gjelde fra og med årets beitesesong.
Påbudet i dagens soneforskrift er rettet mot den som legger ut saltstein, men Mattilsynet har
hjulpet næringen med oppgaven å sette opp grinder på salteplasser. Løsningen med grinder ble
utviklet av næringen og Mattilsynet i samarbeid i 2017 for å oppfylle næringens ønske om å
fortsette å bruke saltstein.
Oppdatert risikovurdering fra VKM
Det er Mattilsynet som forvalter offentlige tiltak mot sykdommer hos dyr, også vilt, og forvaltningen
baseres på vitenskapelig kunnskap og forholdsmessighet. Sett i lys av dette ba vi
Vitenskapskomiteen for mat og miljø om en ny rapport hvor de skulle oppdatere og vurdere ulike
faktorer som påvirker spredning av skrantesyke innenfor og ut av Nordfjellaområdet. Rapporten2
ble publisert i desember 2018.
Det ble i alt funnet 19 positive villrein i Nordfjella sone 1. Selv om nesten halvparten av disse
dyrene var tidlig i sykdomsutviklingen, har de positive dyrene beveget seg på store områder og
spredt smitte3. Konsentrasjonen av smitte kan være høy på salteplassene i Nordfjella der villrein
fra sone 1 har hatt samlingsplasser i mange år. VKM-rapporten slår fast at det å gjøre disse
stedene utilgjengelige eller på annen måte sanere dem, vil redusere sannsynligheten for å spre
sykdommen videre, betraktelig. Spesielt gjelder det de stedene hvor det også går sau og hjortedyr.
Dette er også et viktig tiltak for å få ned sannsynligheten forbundet med andre mulige
spredningsveier som trekkes frem i rapporten.
Når det gjelder spredning av smitte fra Sone 1 til andre lokaliteter, mener VKM at hjortedyr og sau
som beiter i Nordfjella sone 1 nå utgjør den mest sannsynlige spredningsveien. Videre poengterer
de viktigheten av at rein (fra Filefjell og Nordfjella sone 2 villreinområde) må holdes unna sone 1 så
de ikke tar med seg smitte ut. En kan ikke se bort fra at sau kan spre smitte grunnet det store
antallet som beiter i området. Det er mindre sannsynlig at mennesker, rovdyr, åtseletere og andre
bærer med seg smitte som spres til nye hjortedyr.

2
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VKM-rapporten fremhever salteplasser i sone 1 som mest sannsynlige kilder for spredning av
smitte.4 Skulle nye dyr bli smittet fra salteplassene i sone 1 eller fra ukjente, smittede dyr, så vil alle
salteplasser i Nordfjella-området fungere som effektive smittespredningspunkter.
Salteplassene kan føre til en viss økning i sannsynligheten for sykdommer som smitter mellom
arter. Vedvarende eksponering for smittestoff fra andre arter, øker sannsynligheten for at vi en eller
annen gang får en «spill-over» som fører til at smittestoffet etablerer seg hos en ny art og etter
hvert tilpasser seg denne. Dette kan selvsagt skje både fra vilt til sau og fra sau til vilt.
På grunnlag av VKM-rapporten, etter råd fra Veterinærinstituttet og etter en totalvurdering av
situasjonen, mener vi det ikke er forsvarlig å tillate bruk av saltsteiner i Nordfjella i
brakkleggingsperioden. Dette gjelder også utsetting av nye uskjermede saltsteiner slik som det ble
gjort i forrige beitesesong. Videre mener vi at de plassene som har vært i bruk de siste 5 årene, i
utgangspunktet må skjermes.
Dersom disse vilkårene gjennomføres, mener vi det er forsvarlig at beitingen i Nordfjella får
fortsette som før. Vi ønsker likevel ikke at det åpnes opp for nyetablering av gjestebeiting i
Nordfjella-sonen, og foreslår et forbud mot dette.
VKM-rapporten trekker frem at vi ikke kan utelukke at det finnes smittede hjortedyr i randsonen av
Nordfjella som ikke er oppdaget, eller at nye hjortedyr kan bli smittet fra miljøet i Nordfjella sone 1
fordi de bruker områdene der. I følge VKM-rapporten kan det fortsatt finnes smittede dyr blant
villreinen i Sone 2, hjort i dalførene på vestsiden av fjellet, tamrein i Filefjell Reinlag eller hjortedyr i
dalførene østafjells i området.
Også beregninger som Veterinærinstituttet har gjort for villreinen i sone 2 og for villreinen på
Hardangervidda, viser at vi på statistisk grunnlag ikke kan si med tilfredsstillende sikkerhet at
bestandene er fri for sykdom.5
Sistnevnte risikofaktorer håndterer Mattilsynet, i samarbeid med blant annet Miljødirektoratet, på
annet vis enn forbud eller påbud i soneforskriften.
Siden atypisk skrantesjuke viser en annen opptreden enn den klassiske varianten, foreslår vi å
oppheve Selbu-sonen.

Innholdet i forskriftsutkastet
Forbud mot saltstein utendørs i Nordfjellasonen
Å konstruere samlingsplasser for dyr er ugunstig i et smitte- og sykdoms-bekjempelsesperspektiv.
Saltsteiner og tilhørende salteplasser vil medføre økt kontakt, direkte eller indirekte, mellom
hjortedyr i området og mellom sau som teoretisk kan være vektorer for smitte. Vi vet heller ikke
sikkert om det finnes syke dyr i hjorteviltbestandene rundt Nordfjella sone 1, og et smittet dyr som
bruker saltsteiner i Nordfjella, vil øke smittepresset og smittefaren videre, betraktelig.
Per i dag er det som nevnt ingen teknisk løsning som ivaretar kravet om utilgjengelighet for
hjortedyr hvis saltsteinen samtidig skal være tilgjengelig for sau. Det har vært åpning for kortvarig
bruk av saltsteiner i forbindelse med kontrollert samling av dyr dersom steinene fjernes
umiddelbart etter bruk. Det er også mulig å bruke strøsalt.
Det er ikke ønskelig å lage nye samlingsplasser. Hvis det fortsatt finnes smittede dyr, eller at nye
dyr er blitt smittet fra miljøet, vil nyopprettede salteplasser og «gamle» salteplasser, også utenfor
Sone 1, øke sannsynligheten for smittespredning. Det framgår i VKM-rapporten at det må gjøres
noe med slike plasser.

4
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Erfaring tilsier at hjortedyr tiltrekkes av lukten av salt og på den måten kan utsetting av saltsteiner
tenkes å bidra til innvandring og økt risiko for videre smitte. Mattilsynet ønsker ikke å gjøre det
attraktivt for hjortedyr å vandre inn i Nordfjella-sonen.
Mattilsynet foreslår derfor å innføre et totalforbud mot saltsteiner i hele Nordfjella-sonen.
Saltsteiner som allerede er satt ut, må fjernes når forskriften trer i kraft.
Det blir ikke mulig å etablere nye salteplasser i Nordfjella, selv om slike plasser vil være på jord
som i utgangspunktet ikke er mer infisert enn et annet tilfeldig område i fjellet.
Strøsalt kan fremdeles benyttes dersom det ikke medfører at det dannes samlingsplasser over tid.
Vi mener utlagt salt bør være spist opp av sauene innen samme dag det er lagt ut. For å unngå at
det dannes samlingsplasser, bør ikke saltet strøs på samme område gjentatte ganger.
Permanent lukking av gamle salteplasser
Et av de viktigste tiltakene for smittespredning i og ut av Nordfjella er å hindre spredning av smitte
fra de saltsteinsplassene som også har vært brukt av den syke villreinen. Dette er vurdert å være
den største risikofaktoren nå etter at villreinen i området er tatt ut6.
Antallet salteplasser som den tidligere villreinbestanden har brukt og som fortsatt er tilgjengelige
for dyr, vil ha svært stor betydning for hvor sannsynlig det er at nye dyr smittes og/eller sprer
smitten videre. Hvis salteplassene blir utilgjengeliggjort eller sanert for potensielt smittestoff, er det
mye mindre sannsynlig at hjortedyr som vandrer inn i sone 1 blir smittet. Dette vil også redusere
sannsynligheten for at sau passivt sprer smitte.
Mattilsynet ønsker derfor å innføre et forbud mot å fjerne grinder og lignende som er satt opp for å
gjøre slikkesteiner utilgjengelige for hjortedyr i henhold til eksisterende regelverk. Vi vet at mange
av plassene er utilstrekkelig gjerdet inn fordi det stort sett er brukt standard 8 grindelementer på
hvert sted og salteplassene kan strekke seg over større områder enn det 8 grinder dekker.
Mattilsynet vil fremover gjennomgå alle plassene for å optimalisere grindkonstruksjonen der vi
mener det er nødvendig, utføre reparasjoner og vurdere mulighet for sanering istedenfor
inngjerding.
Vi vil ikke klare å skjerme alle salteplassene i sone 1 optimalt før beitesesongen 2019. For øvrig
finnes det salteplasser som tidligere har vært brukt til hjortevilt som nå ikke har saltstein, men som
kan ha smittestoffer i grunnen. Disse plassene har vi ikke oversikt over, og vi vet ikke hvor
smittefarlige de er. Så langt Mattilsynet er kjent med, er det på disse plassene totalt sett brukt
mindre mengder salt og at dette derfor vil være mindre belastede områder. Vi vil vurdere om
Mattilsynet skal følge opp disse plassene.
De faglige rådene sier at også materiale som benyttes på saltsteinplassene (metallstativ, tre ol)
utgjør en smittefare. Spesielt vil dette gjelder saltsteinsautomatene i sone 1. Mattilsynet vil ta hånd
om disse og kommer tilbake med nærmere informasjon.
Selv om det ikke er funnet smittede dyr i Nordfjella sone 2 eller 0, betyr ikke det at det ikke er syke
dyr i områdene. Smittestatus i Sone 2 er ikke avklart og høyst usikker på grunn av tidligere
sammenblanding av dyr fra sone 1 og sone 2. Smittestatus i sone 0, f.eks. hos hjort i randsonen,
er heller ikke kjent. Begge disse to farene blir fremhevet av VKM-rapporten. Med føre varprinsippet som utgangspunkt, er rådet fra fagmiljøene at det ikke bør være tilgjengelige
salteplasser i disse områdene, heller. Plasser som ikke allerede er avstengt i disse sonene, vil bli
avstengt av Mattilsynet dersom vi mener det er nødvendig.
Forbud mot nyetablering av gjestebeiting
Det har også vært diskutert hvorvidt det er forsvarlig å ha beitedyr i Nordfjella. Spesielt gjelder
dette dyr fra andre kommuner enn de som er en del av Nordfjella. Disse beitedyrene kan potensielt
spre smitten langt av gårde til hjortedyr i andre områder og fylker.

6
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Sannsynligheten for at sau skal ta med seg smitte fra Nordfjella sone 1 til andre steder, og at
denne smitten deretter gir infeksjon hos lokale hjortedyr, er ikke større for dyr fra andre områder
(gjestebeitesau) enn for sau som er hjemmehørende i Nordfjella-sonen. VKM-rapporten antyder at
forskjellen ligger i de potensielle konsekvensene. I Nordfjella-sonen vil hyppig prøveuttak av
mottakelige dyr og høy årvåkenhet ovenfor tilfeller av klinisk sykdom gjøre at vi sannsynligvis vil
oppdage en slik spredning relativt raskt. Om en slik spredning til nye hjortedyrbestander skjer langt
fra Nordfjella, der prøvetakingen ikke er så intens og årvåkenheten ikke så høy, er sannsynligheten
større for at den forblir uoppdaget, slik at videre spredning skjer uten overvåking og kontroll. Dette
kan, avhengig av hvilke bestander spredningen skjer til, gjøre oss ute av stand til å bekjempe
sykdommen.
Selv om det ut i fra et smitteperspektiv hadde vært optimalt å ikke ha noen beitedyr i sonen, mener
Mattilsynet foreløpig at det er forsvarlig å ha beitedyr i sonen dersom salteplassene stenges og
ikke lenger utgjør en smittefare, samt at det blir et saltsteinsforbud, dvs. at det ikke opprettes nye,
permanente samlingsplasser.
Beitingen betinger en omfattende overvåking av hjorteviltbestandene i sonen, slik at eventuell
spredning oppdages så hurtig som mulig.
Når det gjelder gjestebeiting har Mattilsynet vurdert, av føre var-hensyn, å stille vilkår til beiting i
sone 1. Med gjestebeiting menes sau som kommer fra andre kommuner enn de som inngår i
forskriftens virkeområde, dvs. andre kommuner enn Lærdal, Aurland, Hemsedal, Eidfjord, Hol, Ål
og Ulvik. Vilkårene skulle hindre hjortedyr å komme i kontakt med møkka sauene skilte ut de første
dagene etter de kom hjem fra beite i Nordfjella sone 1, herunder krav om oppsamling av møkk.
Vi har imidlertid ikke klart å finne tiltak som er praktisk gjennomførbare og som kan forsvares ut fra
en konsekvensvurdering.
For å kompensere for ovenfor nevnte argument om at eventuell spredning vil oppdages senere i
andre områder enn i Nordfjella, vil Mattilsynet sammen med Miljødirektoratet mfl. få iverksatt en
økt overvåking av hjortedyr i de områdene hvor gjestesauen kommer fra. Etter hva Mattilsynet
kjenner til, kommer gjestebesetningene fra, blant annet, følgende kommuner: Lier, Modum,
Ringerike, Øvre Eiker, Gol, Hurum, Krødsherad og Nes. Vi ønsker innspill fra høringsinstansene
dersom det er gjestebesetninger som beiter helt eller delvis i Nordfjella sone 1 fra andre kommuner
enn de nevnte.
VKM poengterer at siden antallet sau som beiter i Nordfjella er så høyt, medfører sauen en økt
risiko for spredning av smitte ut av området. Frem til i fjor sommer har det vært et
«fylkesgrenseforbud» for småfe i Norge, og Mattilsynet har måtte gi dispensasjon for at småfe skal
kunne flyttes over fylkesgrensen. I saneringsplanen for uttak av villreinbestanden i Nordfjella sone
1 står det: «Mattilsynet vil ikke gi ytterligere dispensasjoner for beite i Nordfjella for sau som
kommer fra andre fylker». Fylkesgrenseforbudet ble fjernet i fjor sommer, noe som blant annet
førte til at småfe kan sendes fra flere fylker for å beite i Nordfjella, uten tillatelse fra Mattilsynet. Det
er derfor et behov for å regulere dette i soneforskriften. På grunn av vurderingen i VKM-rapporten
og alvorligheten i situasjonen foreslår Mattilsynet at forbudet også skal gjelde nyetablering av
gjestebeiting fra samme fylke.
Hvem retter reglene seg mot?
Når det gjelder forbud mot saltstein, vil dette rette seg mot enhver som ønsker å sette ut saltstein,
det kan f.eks. være enten grunneier eller beitebruker.
Saltsteiner som, av en eller annen grunn står ute, evt. i en avstengt automat i et grindanlegg, vil
måtte fjernes. Påbudet vil normalt rette seg mot den som satte ut saltsteinen eller som var
ansvarlig for utsettingen, det kan være grunneier eller beitebruker. Hvem som er ansvarlig kan
også måtte bero på avtale mellom grunneier og beitebruker.
Forbudet mot å fjerne grinder, lemmer og lignende som allerede er satt opp for å skjerme
slikkesteiner retter seg mot enhver.
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Hvor lenge skal forbudene og påbudene vare?
Det fremgår ikke av forskriften hvor lenge forbudet og påbudet skal vare, men de er midlertidige og
vil oppheves når det anses som faglig forsvarlig. Det vil uansett dreie seg om flere år og minst så
lenge brakkleggingsperioden varer. Det er antydet at brakkleggingsperioden skal vare i minimum 5
år.
Oppheving av Selbu-sonen
Som nevnt har det kommet ny kunnskap om at funnene på elg og hjort er av en annen type
skrantesyke enn den på villrein, og at denne atypiske varianten kan se ut til å være mindre
smittsom. Vi mener kunnskapen gir hold for ulik forvaltning av de ulike typene skrantesjuke, og vi
foreslår derfor å oppheve Selbu-sonen. Vi har heller ikke forvaltet denne sonen like strengt som
Nordfjella-sonen.
De generelle bestemmelsene i CWD-forskriften som gjelder områder der det er funnet
skrantesjuke, vil fortsatt være gjeldene for områdene som i dag utgjør Selbu-sonen, og for øvrige
områder hvor vi påviser atypiske tilfeller.
Utvidet virkeområde
På grunn av forslag om regulering av sau fra kommuner utenfor Nordfjella, er det behov for å
utvide forskriftens virkeområde til å gjelde smitteforbyggende tiltak utenfor sonen etter gjestebeiting
som omfattet i § 6 a. Vi har derfor foreslått § 2 nytt annet ledd.

Tilgrensende regelverk/forvaltningsområder
TSE-forskriften av 30. mars 2004 nr. 595 regulerer overførbare spongiforme encefalopatier
generelt, deriblant skrantesjuke. Den gjennomfører TSE-forordning (EF) nr. 999/2001 som har få
spesifikke bestemmelser om skrantesjuke, men inneholder krav til notifikasjon når sykdommen
oppdages og særskilte helsekrav til import av animalske produkter fra hjortedyr fra Canada og
USA.
Forskrift av 11. juli 2016 nr. 913 om tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease
(CWD). Den gjennomfører flere tiltak for å begrense spredning av CWD, og gjelder for hele landet.

Konsekvensutredning
Saltstein og mineralbehov
Det er vanlig å sende småfe og storfe på utmarksbeite om sommeren. Saltstein til beitedyr på
fjellet brukes primært for å holde dyra i et område eller for å samle dem. Bruk av saltsteiner gjør at
det lovpålagte tilsynet av sauen går lettere, man unngår i større grad at dyrene streifer over lange
avstander, sanking går lettere og det blir lettere å styre sauens bruk av beiter.
Etter hva Mattilsynet har fått opplyst fra fagsstøtte og næringen, er saltsteinene ikke nødvendig for
å dekke mineralbehovet for sauene. Dersom det likevel skulle være behov for ekstra mineraler,
kan dette oppfylles ved at dyrene får lagt ned mineralbolus før beitesesongen, eller at man bruker
strøsalt i løpet av sommeren.
Andre praktiske konsekvenser ved et saltsteinforbud er at dyrene muligens vil spres og drive over
lengre avstander, noe som kan gjøre det mer utfordrende med gjeting og tilsyn under
beitesesongen og ved sanking av dyra. På den andre siden kan det fortsatt brukes salt i en annen
form enn som saltstein. Det er ikke steinene i seg selv som er farlige, men saltsteiner består over
tid og vil skape permanente samlingsplasser. Bruk av salt i løs form som spres utover på ulike
steder innenfor samme område, vil ikke skape slike permanente samlingsplasser, men det vil
fortsatt være en hjelp til å gjete og til å samle dyrene. For eksempel har Filefjell tamreinlag, for det
meste, sluttet å bruke saltsteiner.
En spredning av dyrene kan ha både en positiv og en negativ effekt når det gjelder smitte. Det
positive er at dyrene trolig vil samles i mindre grad, men samtidig vil de kunne treffe på andre dyr
som de ellers ikke ville komme i kontakt med fordi vandringen øker. Disse momentene er også
vurdert i tidligere høringer.
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Det er satt av penger i jordbruksforhandlingene som kan brukes til for eksempel radiobjeller,
gjeting, droner og sauegjerde. Beitebrukere kan derfor få støtte til andre løsninger enn å bruke
saltstein. En løsning med radiobjeller vil også gi andre fordeler for beitebrukerne enn bare
vissheten om hvor dyrene er, fordi f.eks. skadede dyr kan oppdages og finnes igjen raskere.
Mattilsynet er kjent med at det fra før er satt opp sauegjerder for Flæfjelldrifta, og at dette reduserte
lekkasje av sau fra området.
Utgifter til saltstein og ressurser brukt for å frakte steinene ut i utmarka vil bortfalle.
Vi registrerer at det er store forskjeller mellom ulike beitelag hvordan saltsteinene brukes (antall,
plassering mv.). Det er beitelag i Norge som ikke bruker saltsteiner, men som har andre metoder å
styre sauen. I Setesdalsheiene brukes det ikke saltstein og noe av styringen av dyrene skjer ved
bruk av gjerder. Mattilsynet er klar over at det er forskjeller i topografi, bruk av gjerder m.m. som
gjør at sauedriften ikke alltid er sammenlignbar i ulike områder, men synes likevel det er verdt å
merke seg.
Et forbud mot saltstein og sanering/utilgjengeliggjøring av salteplasser vil også være gunstig
gjennom å forebygge spredning av andre sykdommer, utveksling av parasitter og eksponering for
smittestoffer fra andre dyrearter.
Fjerning av steiner
Et forbud mot saltsteiner vil medføre at disse ikke kan legges ut i år, og at eventuelle saltsteiner
som er ute, må fjernes.
Arbeid med å sette opp grinder eller sanere
I henhold til gjeldene regelverk skal det være satt opp grinder rundt salteplassene i sone 1, 0 og 2,
og det er allerede gjort et omfattende arbeid med å sette opp grindene. I henhold til avtale med
sauenæringen, skal disse holdes helt stengt utenom beitesesongen, så de fleste av disse
anleggene er derfor lukket for vinteren og vil, med den nye bestemmelsen, ikke åpnes til våren.
Innføring av et påbud om fullstendig stengning vil derfor bety at grindanleggene bare blir stående.
Siden vi vet at flere av grindene som er satt opp ikke dekker stort nok areal rundt saltsteinene, ser
Mattilsynet på muligheten for å få optimalisert avstengningen. Det kan gjøres ved å sette opp flere
grinder eller å sanere området på annen måte. Det finnes allerede en bestemmelse i gjeldende
soneforskrift § 7 som sier: Mattilsynet kan uten grunneiers samtykke gjøre nødvendig tiltak for å
redusere smitterisikoen fra områder i Nordfjella-sonen. Dette kan omfatte smittesanering og
inngjerding av slikkesteinsplasser for å gjøre dem utilgjengelige for beitedyr og hjortedyr.
Grove beregninger viser at dette kan dreie seg om 5,8 millioner eks. mva. dersom vi skal gjøre
denne jobben for 200 plasser i sone 1. Det blir også ressurskrevende å føre tilsyn med og
vedlikeholde grindanleggene.
Forbud mot nyetablering av gjestebeiting
Mattilsynet har hatt ytterst få saker som omhandler spørsmål om gjestebeiting i Nordfjella og
konsekvensene ved å innføre et forbud anses som små. Vi er klar over at dersom flere
gjestebrukere slutter og det ikke tillates nye å beite, så vil det kunne gå ut over inntektene til
utleier.
Konsekvenser i forhold til spredningsfare
Vi ser at bruk av saltstein har driftsmessige og til en viss grad dyrevelferdsmessige fordeler. De
foreslåtte endringene vil medføre ekstraarbeid for bønder og grunneiere. Vi anser likevel forslaget
som akseptabelt når det veies opp mot behovet for å begrense spredning av skrantesjuke og de
store konsekvensene som en sykdomsspredning vil medføre. Bekjempelse av smittsomme
alvorlige dyresykdommer medfører mer eller mindre inngripende tiltak ovenfor ulike grupper.
Samtidig som nødvendige tiltak gjennomføres skal vi selvsagt se på hvordan vi best mulig kan
kompensere for ulempene dette medfører for de ulike, og her er det flere instanser som kan bidra.
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Opphør av forbud
Restriksjonene på saltstein og skjerming av salteplasser skal opphøre når det anses smittemessig
forsvarlig. Når brakkleggingsperioden er slutt, vil det trolig ikke lenger være behov for smittetiltak.
Det er ikke meningen at restriksjonene skal være av varig karakter, men hele tiden tilknyttet det
som er nødvendig for å begrense spredning av skrantesjuke. Når disse grunnene ikke lenger er
tilstede vil restriksjonene opphøre. Det er altså ikke snakk om noen ekspropriasjon av området for
salteplassen, men kun en midlertidig rådighetsbegrensning. Det samme gjelder bruk av
beiteområder for gjestebeiting.
Oppheving av Selbu-sonen
Konsekvensene av å fjerne Selbu-sonen fra CWD-soneforskriften blir at reglene i soneforskriften
ikke lenger gjelder i dette området. Som nevnt har Mattilsynet i liten grad håndhevet
soneforskriften for Selbu-sonen, så konsekvensen ved å oppheve Selbu-sonen blir i praksis ikke
stor. Det er viktig å ikke fortsette å ha regler som vi ikke forvalter etter.
Det er viktig å merke seg at selv om Selbu-sonen oppheves, setter CWD-forskriften generelle
regler for å hindre spredning av skrantesjuke, og det vil likevel gjelde en del begrensninger. I tillegg
er det i henhold til CWD-forskriften strengere begrensninger der hvor det er funnet tilfeller av
skrantesjuke, også atypisk. Dette vil per dags dato gjelde for områdene Selbu, Lierne, Gjemnes og
Flesberg.

Høringssvar
Høringssvar sendes inn via lenke på Mattilsynets nettside:
Høring av endring av CWD soneforskrift
Alle høringssvar vil bli offentliggjort.
Høringsfrist: 15. mai 2019.
Utkastet til endret forskrift sendes på vegne av Landbruks- og matdepartementet.

Med hilsen
Anne Marie Jahr
Seksjonssjef dyrehelse

Vedlegg:
• Forslag til forskrift om endring av CWD-soneforskrift
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Anders Ingebrigt Holte
Lundan 8 A
7290

Delegert vedtak
Delegerte saker - Næring, plan og miljø - nr. 141/19
Deres ref:

Vår ref:

Dato:

2019/1114-2

27.03.2019

Søknad om Dispensasjon - KDP Støren - gbnr 48/1
Ingress
Søknad om dispensasjon fra bestemmelser for areal B12 – minimum utnyttingsgrad 4 boenheter
pr daa. Behandling av dispensasjon etter delegeringsreglement for Midtre Gauldal og i medhold
av plan- og bygningsloven kapittel 19.
Saksopplysninger
Eiendommen gbnr 48/1 er en landbrukseiendom med total areal på ca. 581 daa. Det er per i dag
ikke drift med husdyr på eiendommen, men søkeren viser til muligheten å gjenoppta drift i
fremtiden. Tiltaket gjelder å rive en gammel driftsbygning og sette opp en ny. Det begrunnes
utfra nøden til å kunne tjene til livets opphold.
Tomten ligger delvis i LNF og delvis i areal B12 i kommunedelplanen Støren. Areal B12 har
fortettingskrav - minimum utnyttingsgrad 4 boenheter pr daa. Med fortetting i boligområder
menes økt antall boenheter innenfor et allerede regulert område.
Vurdering
Rådmann har vurdert søknad etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12. Rådmannen mener
at kunnskapsgrunnlaget er tilfredsstillende, og at det ikke er nødvendig med utredning om
naturmiljøet innenfor planområdet. I og med at naturmangfold i liten grad berøres av forslaget
legges det til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurdering etter miljøprinsipper etter § 9-12.
Kommunestyret, har gjennom kommunedelplan Støren, bestemt at arealet B12 skal brukes til
framtidig boligbebyggelse. Da fremtidens boliger skal bygges så skal arealet ha høy til middels
utnyttingsgrad. Alle søknader etter plan- og bygningsloven (pbl) må ta hensyn til bestemmelsen.
Kommunedelplanen er til dels stum om hvordan det er tenkt å ivareta behovet for vedlikehold og
modernisering av eksisterende byggverk eller bruksformer innenfor arealet.
Postadresse
7290 STØREN
E-post: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no

Telefon
72 40 30 00
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Telefaks
72 40 30 01
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Org.nr
6402 05 02272
970187715
www.midtre-gauldal.kommune.no

Det står i planen at mindre utbygging av eksisterende forhold regnes ikke som vesentlig
fortetting og at valgt fortettingsløsning skal bygge på en vurdering av blant annet
fortettingspotensialet, områdets karakter, adkomstforhold og trafikksikkerhet. Selv om det å rive
en gammel driftsbygning og sette opp er ikke kan betegnes som en mindre utbygging så er det
klart at eiendommens omfang (581 daa.) gjør fortetningskravet vanskelig å etterkomme.
Rådmannen vurderer at gjeldende plan har tegnet areal B12 utfra hensyn til bygningsmasse og
muligens ikke utfra eiendomsgrenser eller den faktiske bruken. Gårdsplassen er ikke fradelt og
det foreligger ingen søknader om fradeling. Formålsgrensen i plan er ikke påklaget tidligere i
planprosessen men forholdet bør evt. rettes i fremtidige planer.
Det foreligger en positiv uttalelse fra Bane Nor og krav om nabovarsel er ivaretatt gjennom
byggesøknad (Ref:2019/583). Rådmannen viser til behandling i utvalget PS47/19 som
prinsipielle vurdering av fortetningskravet i forhold til behov for vedlikehold og modernisering
av eksisterende byggverk. Det er ingen klar ulemper som kommer frem i forbindelse med
søknaden.
Vedtak
Det gis dispensasjon til omsøkt tiltak etter pbl § 19-2 med begrunnelsen at fordelene ved å gi
dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.
Klageadgang
Vedtaket kan påklages til utvalg for næring, plan og miljø. Klagefristen er 3 uker regnet fra den
dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen
fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding
kommer frem.
En part har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter jfr Forvaltningslovens § 18, for så
vidt ikke annet følger av reglene i §§ 18 til 19.

Med hilsen

Peter Robert Dew
Enhetsleder Næring, plan og forvaltning
Dette dokumentet er elektronisk signert og har derfor ingen håndskreven signatur.
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Fra: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no[postmottak@midtre-gauldal.kommune.no]
Sendt: 08.04.2019 09:36:08
Til: arkivet[arkiv@midtre-gauldal.kommune.no]
Tittel: Fwd: Offentlig høring av endring i forskrift om dokumentasjon av byggevarer og byggevareforordningen

Fra: "Hanne Prestmo" <hap@dibk.no>
Til: "Høringsinstanser - samlet" <hoeringsinstanser@dibk.no>
Kopi: "DiBK Postmottak" <post@dibk.no>
Sendt: 5. april 2019 15:54:25
Emne: Offentlig høring av endring i forskrift om dokumentasjon av byggevarer og
byggevareforordningen
EU-kommisjonen har vedtatt to rettsakter og foreslått tre rettsakter som supplerer og utdyper
byggevareforordningen (EU) nr. 305/2011. EU-Kommisjonen har vedtatt to delegerte
kommisjonsvedtak om publisering av harmoniserte produktstandarder og europeiske
bedømmelsesdokumenter. EU-kommisjonen har i tillegg lagt frem forslag til tre rettsakter om
klassifisering av lufttetthet for takoverlys av plast og glass og takluker
klassifisering av vindlast for utvendige persienner og markiser og
fastsettelse av gjeldende system for vurdering og verifikasjon av ytelsene til rekkverk som brukes
for å hindre fallulykker fra større høyder og som ikke utgjør en del av konstruksjonens
bæresystem
Direktoratet for byggkvalitet foreslår å gjennomføre dette i norsk regelverk ved endring i forskrift om
omsetning og dokumentasjon av byggevarer (DOK).
Saksdokumentene finner du på:
https://dibk.no/byggereglene/horinger/tekniske‐horinger/horing‐av‐endring‐i‐byggevareforskriften/
Høringssvar kan sendes til post@dibk.no, merket 19/3028.
Høringsfristen er 04. mai 2019.

Med vennlig hilsen
Hanne Prestmo
Seniorrådgiver
Tlf: 47 25 74 57
E‐post: hap@dibk.no
Direktoratet for byggkvalitet
Tlf. sentralbord: 22 47 56 00
www.dibk.no
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Se vedlagt adresseliste

Vår ref.: 71496/2019 - 2016/459
Deres ref.:
Dato: 01.04.2019

Høring av planprogram og hovedutfordringer for vannregion Glomma
og de norske delene av vannregion Västerhavet 2022-2027
Gjeldende regionale vannforvaltningsplaner skal oppdateres for planperioden 2022-2027.
Fylkeskommunene i vannregion Glomma har vedtatt å legge forslag til planprogram og
hovedutfordringer for vannregion Glomma og for de norske delene av vannregion Västerhavet ut til
høring og offentlig ettersyn i perioden 1. april til 30. juni 2019.
Formålet med vannforvaltningsplanene er å sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig
bruk av vannforekomstene. Planprogrammet beskriver planprosessen med frister og deltakere,
opplegget for medvirkning og behovet for utredninger. Dokumentet hovedutfordringer forteller hvilke
utfordringer vannregionene står overfor i dag.
Alle som har interesse for vannforvaltning inviteres til å bidra med innspill, slik at vi kan få en enda
bedre plan for hvordan vi skal oppnå et godt vannmiljø til glede og nytte for hele samfunnet.
I denne fasen av planarbeidet ønsker vi innspill til disse dokumentene:
 Planprogram for regional vannforvaltningsplan for vannregion Glomma 2022-2027
 Hovedutfordringer i vannregion Glomma og vannområdene
 Planprogram for regional vannforvaltningsplan for de norske delene av vannregion
Västerhavet 2022-2027
 Hovedutfordringer for de norske delene av vannregion Västerhavet
Alle dokumentene som inngår i høringen finnes på Vannportalen.no ved å følge denne lenken:
http://www.vannportalen.no/vannregioner/glomma/nyheter/2019/horing-av-planprogram-oghovedutfordringer/
Nasjonale føringer for vannforvaltningsarbeidet
Nasjonale myndigheter har etter at dokumentene ble behandlet politisk kommet med nasjonale
føringer, og disse må legges til grunn for det videre arbeidet. De nasjonale føringene vedlegges, slik at
de kan ses i sammenheng med høringsdokumentene.
Vi ber om at mottakerne av denne eposten videreformidler høringsinvitasjonen til underliggende
organisasjonsledd eller andre avdelinger/personer i egen organisasjon.
Frist for høringsinnspill er 30. juni 2019.
Innspill kan sendes på vedlagte skjemaer, eller som egenformulerte dokumenter.
Vi foretrekker innspillene sendt på epost, men vanlig brevpost går også greit.

Klimaseksjonen
Postadresse: Postboks 220
Kontoradresse: Oscar Pedersensvei 39, Sarpsborg
Telefon: 69 11 70 00

E-post: postmottak@ostfoldfk.no
Internett: www.ostfoldfk.no
Org.nr.: 842 952 972
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Høringsinnspill sendes til:
Vannregionmyndigheten for vannregion Glomma
Østfold fylkeskommune
Postboks 220
1702 Sarpsborg
e-post: postmottak@ostfoldfk.no

Med hilsen
Dokumentet er elektronisk godkjent og signert av
Tyra Marie Risnes
seksjonssjef

Hilde Rønning
Rådgiver

Vedlegg:
1 Adresseliste
2 Innspillsskjema, planprogram
3 Innspillsskjema, hovedutfordringer
4 Planprogram for vannforvaltningsplanen for vannregion Glomma 2022-2027
5 Hovedutfordringer for vannregion Glomma 2022-2027
6 Planprogram for vannforvaltningsplanen for de norske delene av vannregion Västerhavet
2022-2027
7 Hovedutfordringer for de norske delene av vannregion Västerhavet 2022-2027
8 Nasjonale føringer for arbeidet med oppdatering av de regionale
vannforvaltningsplanene
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Per-Carsten Skoglund
Blekesmarka 10
7224 Melhus

Delegert vedtak
Delegerte saker - Næring, plan og miljø - nr. 168/19
Deres ref:

Vår ref:

Dato:

2019/669-2

10.04.2019

Dispensasjon fra Reguleringsplan for Stortjønna hytteområde - gbnr 22/12
Ingress
Søknad om dispensasjon fra bestemmelser for Stortjønna hytteområde. Behandling av
dispensasjon etter delegeringsreglement for Midtre Gauldal og i medhold av plan- og
bygningsloven (pbl) kapittel 19.
Saksopplysninger:
Det søkes om tilbygg til eksisterende fritidsbolig i Rognes. Tilbygget er prosjektert høyere en det
som er tillat i reguleringsplan (bestemmelse 2.4 om raft- og gesimshøyde ). Tiltaket er også
nærmere nabogrense en de 4 meterer som er tillat etter pbl § 29-4.
Vurderinger:
Rådmann har vurdert søknad etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12. Rådmannen mener
at kunnskapsgrunnlaget er tilfredsstillende, og at det ikke er nødvendig med utredning om
naturmiljøet innenfor planområdet. I og med at naturmangfold i liten grad berøres av forslaget
legges det til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurdering etter miljøprinsipper etter § 9-12.
Saken er ikke sendt på høring fordi andre sektorer sine interesser ikke blir berørt av tiltaket.
Verken rafthøyde eller avstand til nabogrense er i det her tilfelle vurdert å være av interesse.
Krav om nabovarsel er ivaretatt gjennom byggesøknad (Ref.2019/668).
Rådmannen viser til behandling i utvalget PS125/16 som prinsipielle vurdering om dispensasjon
fra bestemmelse 2.4. I det her tilfelle er det vedtatt at hensynene bak bestemmelsen det
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt.
Det søkes videre om dispensasjon fra pbl § 29-4 som gir kommunen tillatelse til å godkjenne at
byggverk plasseres nærmere nabogrense enn nevnt i andre ledd eller i nabogrense:
Postadresse
7290 STØREN
E-post: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no

Telefon
72 40 30 00
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a)
b)

når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke eller
ved oppføring av frittliggende garasje, uthus og lignende mindre tiltak

Rådmannen har snakket med eieren av naboeiendommen og han bekreftet at han anset
undertegnet nabovarsel (Ref.2019/668) som samtykke i tilfelle. Rådmannen ser derfor ingen
ulemper i å dispensere fra § 29-4 a.
Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens
konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. Det er ingen klar ulemper
som er kommet frem i forbindelse med søknaden. Fordelene med utbygging faller hovedsakelig
til forslagstiller med økt tilgjengelighet og mulig helsegevinst.
Vedtak:
Det gis dispensasjon til omsøkt tiltak etter pbl § 19-2 med begrunnelsen at fordelene ved å gi
dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til utvalg for næring, plan og miljø. Klagefristen er 3 uker regnet fra den
dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen
fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding
kommer frem.
En part har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter jfr Forvaltningslovens § 18, for så
vidt ikke annet følger av reglene i §§ 18 til 19.

Med hilsen

Peter Robert Dew
Enhetsleder Næring, plan og forvaltning
Dette dokumentet er elektronisk signert og har derfor ingen håndskreven signatur.
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Geir Helge Austberg
Basmoen 11 A
7290 Støren

Delegert vedtak
Delegerte saker - Næring, plan og miljø - nr. 178/19
Deres ref:

Vår ref:

Dato:

2019/784-3

24.04.2019

Dispensasjon fra kommunedelplan Støren - gbnr 45/330
Ingress:
Søknad om dispensasjon fra bestemmelser for areal B4 i kommunedelplan Støren. Behandling av
dispensasjon etter delegeringsreglement for Midtre Gauldal og i medhold av plan- og
bygningsloven (pbl) kapittel 19.
Saksopplysninger:
Det søkes dispensasjon da tiltaket går på å rive eksisterende tilbygg og erstatte dette med nytt
tilbygg. Årsaken til dette er at eksisterende tilbygg er i dårlig forfatning da det er bygd ca. 1950.
Arealmessig er det ikke stor endring, da lengden er kun 0,4 meter lenger enn dagens tilbygg.
Areal B4 har fortettingskrav. Mindre utbygging av eksisterende forhold som
påbygg/tilbygg/garasjer o.l. tillates og regnes ikke som vesentlig fortetting. Med fortetting i
boligområder menes økt antall boenheter innenfor et allerede regulert område.
Vurderinger:
Saken er ikke sendt på høring fordi andre sektorer sine interesser ikke blir berørt av tiltaket. Krav
om nabovarsel er ivaretatt gjennom byggesøknad (Ref.2017/1785).
Kommunestyret, har gjennom kommunedelplan Støren, bestemt at arealet B4 skal brukes til
framtidig boligbebyggelse. Da fremtidens boliger skal bygges så skal arealet ha høy til middels
utnyttingsgrad. Alle søknader etter plan- og bygningsloven (pbl) må ta hensyn til bestemmelsen.
Kommunedelplanen ivaretas behovet for vedlikehold og modernisering av eksisterende byggverk
innenfor arealet ved å tillate mindre utbygging av eksisterende forhold uten videre å definere
ordet «mindre».
Postadresse
7290 STØREN
E-post: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no

Telefon
72 40 30 00
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Gjeldende praksis hos Rådmannen har vært å være på den sikre siden og krever
dispensasjonssøknad i tilfelle rivning og nybygging. Kommunedelplan Støren er under revisjon
hvor arbeidet skal blant annet fokusere på å avklare slike forhold.
Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens
konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. Det er ingen klar ulemper
som er kommet frem i forbindelse med søknaden. Fordelene med utbygging faller hovedsakelig
til forslagstiller. Rådmannen viser til behandling i utvalget PS47/19 som prinsipielle vurdering av
fortetningskravet i forhold til behov for vedlikehold og modernisering av eksisterende byggverk.
Rådmann har vurdert søknad etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12. Rådmannen mener
at kunnskapsgrunnlaget er tilfredsstillende, og at det ikke er nødvendig med utredning om
naturmiljøet innenfor planområdet. I og med at naturmangfold i liten grad berøres av forslaget
legges det til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurdering etter miljøprinsipper etter § 9-12.
Vedtak:
Det gis dispensasjon til omsøkt tiltak etter pbl § 19-2 med begrunnelsen at fordelene ved å gi
dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.
Klageadgang
Vedtaket kan påklages til utvalg for næring, plan og miljø. Klagefristen er 3 uker regnet fra den
dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen
fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding
kommer frem.
En part har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter jfr Forvaltningslovens § 18, for så
vidt ikke annet følger av reglene i §§ 18 til 19.

Med hilsen

Peter Robert Dew
Enhetsleder Næring, plan og forvaltning
Dette dokumentet er elektronisk signert og har derfor ingen håndskreven signatur.
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Vår dato:

Vår ref:

03.05.2019

2019/4517

Deres dato:

Deres ref:

25.03.2019
Bane NOR SF

Saksbehandler, innvalgstelefon

Leif Inge Paulsen, +47 74 16 80 93

Svar på henvendelse om planlagt vedlikeholdsarbeid på Sevilla
jernbanebru - Rørosbanen - Midtre Gauldal kommune
Vi viser til epost mottatt 25.3.2019 fra deres Sonja Kristina Norum Johansen.
Saksopplysninger
Bane NOR planlegger vedlikeholdsarbeid på Sevilla jernbanebru på Rørosbanen, Midtre Gauldal
kommune. Arbeidet er planlagt utført fra midten av juni til september 2019. Forberedende arbeider
(tilrigging og stillasmontasje) vil skje fra april. Brua krysser elva Sevilla omtrent 70 meter oppstrøms
elvas utløp i Gaula. Sevilla er en del av Gaulavassdraget, vernet gjennom verneplan III for vassdrag.
Elva er lakse- og ørretførende, og er tidligere påvist å fungere som gyte-/rekrutteringsbekk for
laksefisk til Gaula.

Vedlikeholdet omfatter overflatebehandling (vasking, sandblåsing og maling), vedlikehold av
rekkverk og gangbaner og svillebytte. I tillegg begynner nordlige ledemur å bli undergravd og må
forsterkes. Dette vil gjøres med betongpåstøp uten graving i elva utover at forskalingen tilpasses
bunnen.
Bane NOR opplyser at NVE ikke har innsigelser til prosjektet.
Bruvedlikeholdet kan medføre utslipp til elva i form av vaskevann og eventuelt utslipp fra
sandblåsing. Ståloverflaten skal avfettes/vaskes ved påføring av alkalisk vaskemiddel. Vask/avfetting
og sandblåsing er planlagt utført etter at yngel er ute av grusen og før gytetiden, i perioden 15. juni –
15. september. Det hevdes at det ikke er mulig å samle opp vaskevannet fra brua, men Bane NOR vil
stille krav til entreprenøren om å foreta en substitusjonsvurdering for alle kjemikalier som skal
brukes i anlegget før anleggsarbeidene starter.

E-postadresse:
fmtlpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 2600
7734 Steinkjer

Besøksadresse:
Strandveien 38, Steinkjer
Prinsens gt. 1, Trondheim
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Telefon: 74 16 80 00
www.fylkesmannen.no/tl
Org.nr. 974 764 350
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For å hindre at brukt blåsemiddel/gammel blyholdig maling slippes ut til nærmiljøet skal det kreves
tildekking av bru for å sikre at 100% av avfallet samles opp og leveres til godkjent mottak. Tiltak for å
oppnå dette kravet er:








Brukt blåsemiddel skal samles opp daglig eller oftere slik at grenser for belastning av stillaser
og presenninger ikke overskrides.
Brukt blåsemiddel kan ikke ligge i jernbanesporet ved togpassering.
Brukt blåsemiddel skal samles i egne containere på anleggsplassen.
Containere skal være tildekket og tette slik at blåsemiddelet ikke fraktes av vind eller blir vått.
Før presenninger og stillaser demonteres, skal entreprenørens arbeidsleder kontrollere at
alle rester av blåsemiddel er fjernet slik at restene ikke slippes til omgivelsene under
demonteringen.
Avfall som følge av sandblåsing (brukt blåsemiddel/gammel blyholdig maling) skal behandles
som farlig avfall og leveres godkjent mottak.

For å komme til med maskiner og utstyr opplyses at det blir det nødvendig å fjerne noe
kantvegetasjon rundt brua.
Det vil før arbeidene starter bli utarbeidet en ytre miljø-plan for tiltaket basert på en
miljørisikovurdering. Entreprenør skal utføre arbeidet i henhold til denne planen.
Bane Nor stiller følgende spørsmål:
 Er det nødvendig å søke om tillatelse for å gjennomføre vask/avfetting og sandblåsing?
 Gi gjerne tilbakemelding på hvilke lover/forskrifter og paragrafer vi må rette oss etter slik at
vi kan innarbeide dette i våre rutiner for lignende fremtidige prosjekter.

Klima- og miljøavdelingens vurdering
Vassdragsinngrepet
Vi konstaterer at NVE ikke har innvendinger til prosjektet. Klima- og miljøavdelingen er myndighet
etter § 11 i vannforskriften. Fjerning av vegetasjon midlertidig for å komme til med maskiner og
utstyr vurderer vi til å være innenfor bestemmelsen i § 11 1. ledd, som tillater åpning av
kantvegetasjonssonen for å sikre tilgang til vassdraget.
Vaskevann
Vi ser at det vil være vanskelig å samle opp vaskevann for rensing i oljeavskiller ved et midlertidig
anleggsarbeid som bruvask/sandblåsing. Det bør foretas en risikovurdering i forhold til vannføring i
vassdraget, slik at evt. konsentrasjoner av vaskemidler o.l. ikke medfører dødelighet for vannlevende
organismer.
Sandblåsing
Vi har ingen merknader til planlagt sandblåsing så lenge brukt blåsemiddel samles opp og leveres
godkjent mottak. Vi viser til kapittel 11 i avfallsforskriften som omhandler farlig avfall.
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Side: 3/3

Konklusjon
Ut ifra avbøtende tiltak som er planlagt synes miljøpåvirkningen ved vask og sandblåsing av
Sevilla jernbanebru akseptabel, og tiltaket kan etter vår oppfatning gjennomføres som
beskrevet uten tillatelse etter forurensningsloven. Vi viser til § 7 i forurensningsloven, om
plikten til å unngå fare for forurensning samt til avfallsforskriftens kapittel 11 som
omhandler krav til håndtering av farlig avfall.

Med hilsen
Anne Sundet Tangen (e.f.)
Seksjonsleder
Klima- og miljøavdelingen

Leif Inge Paulsen
senioringeniør
Klima- og miljøavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Bane Nor SF
Postboks 4350 2308
Midtre Gauldal kommune Rørosveien 11 7290
Norges vassdrags- og
Postboks 5091 0301
energidirektorat

39

HAMAR
STØREN
OSLO

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTSTED»
«KONTAKT»

Delegert vedtak
Delegerte saker - Næring, plan og miljø - nr. 140/19
Deres ref:

Vår ref:

Dato:

«REF»

2019/1133-2

26.03.2019

Dispensasjonsbehandling - gbnr 49/34
Ingress
Behandling av dispensasjon etter delegeringsreglement for Midtre Gauldal og i medhold av planog bygningsloven kapittel 19.
Saksopplysninger:
Transport Material AS har søkt om dispensasjon fra reguleringsplan for E6 Koporalsbrua –
Prestteigen (PlanID2015012).
Reguleringsplan har inndelt gbnr 49/34 til arealformål midlertidig riggområde. Det er ønskelig å
sette opp en midlertidig lagertelt på gbnr 49/34 for å oppnå et positivt utvikling i lønnsomhet.
Vurderinger:
Søkeren er hjemmelshavere på gbnr 49/34, og arealet er avsatt til eksisterende næringsområder
og fremtidige næringsområder i kommunedelplan Støren (PlanID2012009). Overnevnt
reguleringsplan (PlanID2015012) er vedtatt nyligst og arealformål midlertidig riggområde er
dermed gjeldende.
Formålene «Midlertidig anleggsbelte (MA)» og «Midlertidig riggområde (MR)» opphører når
kommunen har fått skriftlig melding om at anlegget eller deler av anlegget er ferdigstilt.
Kommunen kan deretter gjøre vedtak om opphør av den midlertidige reguleringen jfr. pbl § 12-7,
1 ledd nr. 10.

Postadresse
7290 STØREN
E-post: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no

Telefon
72 40 30 00
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Telefaks
72 40 30 01

Bank
Org.nr
6402 05 02272
970187715
www.midtre-gauldal.kommune.no

Hjemmelshavere har kontaktet Nye Veier AS som har hovedansvar for anlegget. I brev av
5.10.2018 har Nye Veier skrevet at:
Vi har behov for å båndlegge et areal som går fra formålsgrensen i vedtatt reguleringsplan og
20m inn på regulert riggområde. Regulert riggområdet utenfor denne 20m-sonen kan for vår del
benyttes til annet formål enn rigg.
Ettersom det foreligger flere gjeldende planer for arealet og en uttalelse fra Nye Veier AS så har
Rådmannen vurdert at videre høringer er unødvendig. Nabovarsel er fremmet i byggesøknad
(2018/4464) hvor begrunnelsen for søknaden om dispensasjon er lagt ved.
Rådmann har vurdert søknad etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12. Tiltaket gjelder å
sette opp et midlertidig lagertelt på et område som til daglig brukes til lagring og parkering av
lastebiler. Rådmannen mener at kunnskapsgrunnlaget er tilfredsstillende, og at det ikke er
nødvendig med utredning om naturmiljøet innenfor området. I og med at naturmangfold i liten
grad berøres av forslaget legges det til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurdering etter
miljøprinsipper etter § 9-12.
Rådmannen vurderer at plasseringen øker effektiv transportmessig lokalisering og bidrar til å
redusere tap av verdifulle arealer (f eks jordbruksareal eller natur- og friluftsområder) utenfor
dagens tettstedsgrense. Arealet er tidligere blitt vurdert av kommunestyret som velegnet for
næringsvirksomhet.
Vedtak:
Det gis dispensasjon til å sette opp et midlertidig lagertelt på gbnr 49/34. Vedtak treffes etter pbl
§ 19-2 med begrunnelsen at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en
samlet vurdering. Det settes følgende vilkår:
1. Ingen permanent bebyggelse tillates fra formålsgrensen i vedtatt reguleringsplan
(PlanID2015012) og 20m inn på regulert riggområde.
Klageadgang
Vedtaket kan påklages til utvalg for næring, plan og miljø. Klagefristen er 3 uker regnet fra den
dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen
fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding
kommer frem.
En part har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter jfr Forvaltningslovens § 18, for så
vidt ikke annet følger av reglene i §§ 18 til 19.

Med hilsen
Side 2
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Peter Robert Dew
Enhetsleder Næring, plan og forvaltning
Dette dokumentet er elektronisk signert og har derfor ingen håndskreven signatur.

Side 3
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Saksframlegg

Arkivnr. L12

Saksnr. 2018/4491-8

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
49/19
20.05.2019
Saksbehandler: Anine Lillevik

Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for
Slette hyttefelt - riving av eksisterende hytte og oppføring av ny hytte - gbnr
49/9

Dokumenter i saken:
1 I
Søknad om dispensasjon fra
reguleringsplanen for Slette hyttefelt riving av eksisterende hytte og oppføring
av ny hytte - gbnr 49/9 - Espen Skjærvold
2 U Foreløpig svar - søknad om dispensasjon
fra reguleringsplanen for Slette hyttefelt riving av eksisterende hytte og oppføring
av ny hytte - gbnr 49/9
3 I
Svar på deres foreløpige svar på søknad
om dispensasjon fra reguleringsplanen for
Slette hyttefelt
4 U Høringsbrev - søknad om dispensasjon fra
reguleringsplanen for Slette hyttefelt
5 I
Fylkeskommunens uttalelse til søknad om
dispensasjon for riving og oppføring av ny
hytte - 49/9 i Midtre Gauldal
6 I
Uttalelse - dispensasjon fra reguleringsplan
Slette hyttefelt - Midtre Gauldal 49/9
7 I
Svar - Høring - Dispensasjon - Riving og
oppføring av ny hytte - gbnr 49/9 - deres
ref 2018/4491-1
8 S Dispensasjonsbehandling - søknad om
dispensasjon fra reguleringsplanen for
Slette hyttefelt - riving av eksisterende
hytte og oppføring av ny hytte - gbnr 49/9
9 I
Etterlyser tilbakemelding - søknad om
dispensasjon fra reguleringsplanen for
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Espen Skjærvold

Espen Skårvold

Espen Skårvold
TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
m.fl.
Trøndelag fylkeskommune
FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
Villreinnemnda for Forollhogna

Espen Skårvold

10 U

Slette hyttefelt - riving av eksisterende
hytte og oppføring av ny hytte - gbnr 49/9
- Espen Skårvold
Melding om fristforlengelse - søknad om
dispensasjon fra reguleringsplanen for
Slette hyttefelt - gbnr 49/9

Espen Skårvold

Vedlegg
1 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Slette hyttefelt
2 Situasjonskart
3 Terrengsnitt
4 Tegninger, plan. fasade, snitt, anneks

Ingress
Behandling av dispensasjon i medhold av plan- og bygningsloven kap. 19.
Saksopplysninger
Bakgrunn
Espen Skjærvold har søkt om dispensasjon fra reguleringsplanen Slette hyttefelt
(planID:2012007). Det søkes dispensasjon for riving og oppføring av ny hytte samt flytting av
eksisterende anneks på eiendommen gbnr. 49/9.
Det foreligger erklæring fra eier av eiendom gbnr. 49/38 som gir tillatelse til oppføring av
fritidsbolig 1m fra felles grense.
Beliggenhet
Omsøkt eiendom ligger nord for Ramstadsjøen.

Figur 1: Situasjonskart. Omsøkt eiendom er anvist med rødt omriss og rød pil.

Dagens situasjon
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Eiendommen gbnr. 49/9 er i følge matrikkelen etablert i 1975 og bebygd med 1 fritidsbolig og 1
garasje/uthus/anneks. Det er i tillegg en uregistrert bygning som delvis er oppført på eiendom
gbnr. 49/9 og delvis på eiendom gbnr. 49/38. Omsøkt område er i AR5 klassifisert som bebygd.

Figur 2: Eksisterende anneks. Bilde fra 2015. Tatt i forbindelse med innføring av eiendomsskatt.

Figur 3: Eksisterende uthus. Bilde fra 2015. Tatt i forbindelse med innføring av eiendomsskatt.

Figur 4: Eksisterende hytte. Bilde fra 2015. Tatt i forbindelse med innføring av eiendomsskatt.

Følgende kartinnsynsløsninger er undersøkt:
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 NVE Atlas (flom- og skredfare) – ingen registrerer som berører tiltaket.
 Naturbase (natur, kulturminner, friluftsliv, MIS) - ingen registrerer som berører tiltaket.
 Kommunens viltkart – ingen registrerer som berører tiltaket.

Figur 5: Bygningstegninger som var vedlagt søknaden.

Planavklaring
Det omsøkte arealet omfattes av reguleringsplanen Slette hyttefelt (planID: 2012007), hvor
området er avsatt til fritidsbebyggelse.
Det fremgår følgende av §2 a): «Det kan bare føres opp ei hytte med tilhørende uthus eller
anneks på hver tom (i alt to bygg)». Riving og oppføring av ny og større hytte er ansett som
etablering av ny bebyggelse, noe som medfører at det oppføres en tredje bygning, som dermed er
i strid med reguleringsplanen. Flytting av bygninger er også ansett som etablering av ny
bebyggelse, noe som innebærer at også dette tiltaket er i strid med reguleringsplanen.
Videre fremgår det følgende av §2f): «Hytte, uthus/anneks skal ha saltak med lik takvinkel.
Takvinkel skal ikke være større enn 35 grader. Hovedhytte og anneks/uthus skal være mest mulig
enhetlig i form, materialvalg og farge.». De 3 eksisterende bygningene på eiendommen har alle
ulik takvinkel og form. Annekset har saltaksform med torv og en takvinkel på ca. 19o. Uthuset
har pulttak (ikke regnet ut takvinkel). Omsøkt hytte har en takvinkel på 29o, og er således i strid
med reguleringsplanen da den er ulik de eksisterende bygningene på eiendommen.

Figur 6: Situasjonskart som var vedlagt søknaden. Viser omsøkt fritidsbolig og omsøkt plassering av anneks.
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Figur 7: Situasjonskart. Viser dagens situasjon på omsøkt eiendom.

Figur 8: Utsnitt fra reguleringsplanen «Slette hyttefelt». Omsøkt eiendom er anvist med rødt omriss.

Søkers begrunnelse for søknaden
Begrunnelsen ligger vedlagt. Oppsummert baserer begrunnelsen seg på at det er uhensiktsmessig
å bygge en ny hytte med takvinkel på 19o, at bygningene vil få et helhetlig uttrykk og at mange
av de gamle eksisterende hyttene i området har 3 eller flere bygninger.
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Forutsetninger som må oppfylles for å kunne gi dispensasjon
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom hensynet til
bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelser, ikke vesentlig blir
tilsidesatt.
Samt at fordelene med å innvilge dispensasjonen må være klart større enn ulempene, etter en
samlet vurdering.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
Dispensasjonen kan gis både midlertidig og varig. Det kan i tillegg settes vilkår ved
dispensasjonen.
Høring/nabovarsel
Trøndelag fylkeskommune i brev datert, 25.02.2019
Ingen merknader, men minner om aktsomhetsplikten i kulturminneloven.
Fylkesmannen i Trøndelag i brev datert, 08.03.2019
Ingen merknader, men minner om prinsippene i naturmangfoldloven.
Fylkesmannen i Innlandet/sekreteriat for Villreinnemnda for Forollhogna i e-post datert,
20.03.2019
«Viser til kommunens oversendelse av søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Slette
hyttefelt. Hyttefeltet ligger i sone 3, bygdenært område i regional plan for Forollhogna.
Sekretariatet vurderer tiltak på eksisterende bebyggelse i dette området som kurant i forhold til
villreineinteresser og regional plan, og planen vil ikke bli lagt fram for Villreinnemnda for
Forollhogna til behandling.»
Vurdering
Takvinkel
De 3 eksisterende bygningene er av eldre karakter, oppført før reguleringsplanen ble vedtatt.
Reguleringsplanen krever at bygningene skal ha «lik takvinkel», noe som innebærer at den nye
fritidsboligen må ha en takvinkel som svarer til anneksets takvinkel på 19o. Rådmannen er enig i
søkers begrunnelse om at det er lite hensiktsmessig å bygge en ny hytte med takvinkel på 19o. En
takvinkel på 19o vil videre gi dårligere vannavrenning, dårligere utnyttelse av det bebygde
arealet i tillegg til at det gir større belastning på bygningskonstruksjonen ved mye snø.
Rådmannen konkluderer med at fordelene ved å innvilge dispensasjon for takvinkelen på omsøkt
fritidsbolig er klart større enn ulempene. Rådmannens videre vurdering er at innvilgelse av
dispensasjon for takvinkel ikke vil sette reguleringsplanen vesentlig til side, dette fordi
bygningene allerede har ulik takvinkel og at bygningene blir plassert på en slik måte at det ikke
blir iøynefallende at takvinkelen er ulik.
Flytting av bygninger betraktes i plan- og bygningslovens forstand som riving og oppføring av
ny bygning. Reguleringsplanens bestemmelse om takvinkel vil derfor også være gjeldende for
annekset. Rådmannen har forståelse for tiltakshavers ønske om å flytte annekset for å få plass til
en ny og større fritidsbolig og mener det vil være uforholdsmessig å kreve at takvinkelen skal
endres. Rådmannen vurderer det som positivt i et miljøperspektiv at en eksisterende bygning kan
flyttes og gjenbrukes på samme eiendom. Rådmannen konkluderer med at fordelene ved å
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innvilge dispensasjon for takvinkel på annekset er klart større enn ulempene, og at innvilgelse av
dispensasjon ikke vil sette reguleringsplanen vesentlig til side. Dette fordi bygningene allerede
har ulik takvinkel og at bygningene blir plassert på en slik måte at det ikke blir iøynefallende at
takvinkelen er ulik.
Antall bygninger på tomten
Søknaden begrunnes bla. med at flere av de andre hyttene i området har 3 eller flere bygninger.
Rådmannen kan ikke se at det tidligere er blitt innvilget dispensasjon fra reguleringsplanen. Det
fremgår likevel tydelig av figur 8 at flertallet av de omkringliggende eiendommene har 3 eller
flere bygninger. Rådmannen mener dette har bakgrunn i at eiendommene på vest-siden av vegen
er etablert før reguleringsplanen ble vedtatt. Motsetningsvis er eiendommene på øst-siden av
vegen nye tomter som ble tatt inn i da reguleringsplanen ble vedtatt i 2014.
Rådmannen har forståelse for at det kan oppleves som urettferdig at en ny reguleringsplan legger
føringer for videre utvikling av en allerede etablert fritidseiendom. Rådmannen mener likevel at
bestemmelsen bør følges og at den er gjeldende for eksisterende fritidsbebyggelse, dette all den
tid det ikke er differensiert i planbestemmelsene. Dersom det skal åpnes opp for at eiendommer
etablert før reguleringsplanen ble vedtatt skal ha andre regler enn fremtidig fritidsbebyggelse,
mener Rådmannen at planbestemmelsene må endres. På denne måten sikres likebehandling.
Et annet moment er at innvilgelse av dispensasjon kan danne presedens for lignende, fremtidige
saker. Reguleringsplanen legger opp til at det kan etableres 20 fremtidige fritidsboliger. Dersom
det åpnes opp for at fritidseiendommene kan etablere 3 eller flere bygninger vil nedbyggingen av
planområdet og konsekvensene for naturen bli betydelig større enn det reguleringsplanen legger
opp til. Rådmannen mener på bakgrunn av dette at innvilgelse av dispensasjon for antall
bygninger vil medføre at reguleringsplanen settes vesentlig til side.
Søkers argumentasjon baserer seg på individuelle hensyn. Slike hensyn vil normalt ikke tillegges
avgjørende vekt i dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven, jf. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008)
s. 242. Rådmannen legger derfor til grunn at disse hensynene ikke kan tillegges særlig vekt og
konkluderer med at fordelene ved å innvilge dispensasjon ikke er klart større enn ulempene.
Eiendomsgrensene er av lav posisjonskvalitet og Rådmannen henstiller derfor at det stilles vilkår
om oppmåling av eiendomsgrensene. Dette for å sikre at bygningen blir oppført på korrekt
eiendom.
Vurdering av prinsippene i naturmangfoldlovens § 7-12:
§ 8 – Kunnskapsgrunnlaget anses som godt nok i denne saken.
§ 9 – Føre-var-prinsippet vurderes som ikke relevant.
§ 10 – Økosystemets tilnærming og samlet belastning vurderes til å ikke bli større.
§ 11 – Kostnadene og miljøforringelsene skal bæres av tiltakshaver.
§ 12 – Tiltakshaver er ansvarlig for at miljøforsvarlige teknikker nyttes

Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune vedtar å gi dispensasjon fra §2.1. f) i reguleringsplanen Slettet
hyttefelt for oppføring av omsøkt fritidsbolig og flytting av omsøkt anneks.
Vedtaket begrunnes med at reguleringsplanen ikke settes vesentlig til side og at fordelene ved å
innvilge dispensasjon er klart større enn ulempene.
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Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven § 19-2.
Det settes følgende vilkår:
 Det må gjennomføres oppmåling av usikre grenser.
 Antall bygninger på eiendommen må ikke overskride 2stk. Realisering av omsøkte tiltak
er derfor betinget av reduksjon av antall bygninger.
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Søknad om dispensasjon ifbm. ny hytte på Gnr. 49, Bnr. 9
Min eiendom har havnet innunder reguleringsplanen for «Slettet hyttefelt». I forbindelse med riving
av eksisterende hytte og oppsetting av ny hytte, søker jeg om dispensasjon fra den nye
reguleringsplanen «Slettet hyttefelt».
Jeg søker dispensasjon på 2 ting:
1. Antall bygg på tomten. 3 bygg (Hytte, anneks og uthus) i stedet for maks 2 bygg som
reguleringsbestemmelsene tillater.
2. Avvik på takvinkel. Reguleringsplanen sier at hytte og anneks/uthus skal ha samme takvinkel
og takform.

Argumentasjon for å få godkjent dispensasjon:
1. Antall bygg på tomten:
Reguleringsbestemmelsene sier at det kan oppføres ei hytte med tilhørende uthus eller
anneks på hver tomt (i alt to bygg). Hytte maks BYA=150m2 og uthus/anneks maks
BYA=30m2.
-

-

-

Tomten har i dag totalt 3 bygninger; hytte, anneks og uthus. Hytta ble bygd i 1974 og
bygningene har stått siden da, altså lenge før reguleringsplanen for Slettet hyttefelt ble
vedtatt.
Mener da det er naturlig at både anneks og uthus fortsatt skal få stå, selv om jeg nå har
planer om å rive hytta for så å sette opp ny, samt flytte annekset på tomta for å gjøre
plass til den nye hytta.
Annekset må flyttes grunnet økt størrelse på den nye hytta da den blir i veien for denne.
Uthuset skal stå der det står i dag.
Den nye hytta får en BYA på rett i underkant av 150m2, mens uthus og anneks til sammen
blir på ca. 25m2, noe som er godt under det totale maks arealet (BYA) på uthus/anneks
som er 30m2. Ettersom ny plassering på annekset nå også er tenkt i forbindelse med
uthuset (se vedlagt situasjonskart), mener jeg dette også kan ses på som én enhet da de
ikke blir spredd på tomten som de pr. dags dato er.
Alle byggene vil få samme farge og et helhetlig uttrykk.
Veldig mange av de gamle eksisterende hyttetomtene i dette området har allerede 3
eller flere bygninger på sin tomt.
Byggene vil ikke bli til noen form for sjenanse for naboer etc.

Mener med dette at jeg skal få fravike reguleringsbestemmelsene på antall bygg og fortsatt
skal få opprettholde antallet bygg på tomta med i alt 3 bygg.

2. Takvinkel:
Reguleringsbestemmelsene sier at hytte, uthus/anneks skal ha saltak med lik takvinkel.
Takvinkel skal ikke være større enn 35 grader.
Side 1 av 2
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-

-

-

De 3 byggene på tomta i dag har alle ulike takvinkler og form.
Annekset har saltaksform med torv og en vinkel på ca. 19 grader, eksisterende hytte har
saltaksform med en noe slakere vinkel (ikke regnet ut den), mens uthuset har pulttak
(heller ikke regnet ut vinkelen på den). Men de har altså alle ulike takvinkler.
Vinkelen og takformen på uthus og anneks er det ikke noe å gjøre med, de er som de er.
De er jo uansett ikke bygget i tråd med dagens gjeldende reguleringsplan da den ikke
fantes på det tidspunkt disse bygningene ble satt opp, så en dispensasjon på takvinkel på
ny hytte mener jeg vil være naturlig å kunne få her.
Den nye hytta som nå søkes på får saltaksform som annekset, men med en takvinkel på
29 grader. Å bygge en ny hytte med en takvinkel med utgangspunkt i et anneks på 19
grader er ikke hensiktsmessig.
En så slak vinkel på en ny hytte er bygningsmessig ikke en god ide. Det gir f.eks. mye
større trykk på langveggene, og med en beliggenhet som Ramstad med en veldig stor
snølast i utgangspunktet er dette naturlig nok ikke veldig lurt (samt vekt av torven som er
tenkt på taket).
Det gir også dårligere vannavrenning.
Utnyttelsen av hytta i forhold til å kunne få til en hems som den her søkes med hadde
heller ikke vært mulig med en takvinkel på 19 grader.
Plasseringen av uthus og anneks i forhold til hytta er også slik at det ikke vil bli
iøynefallende at takvinkler ikke er like.
Byggene vil ikke bli til noen form for sjenanse for naboer etc.

Mener med dette at jeg skal få fravike reguleringsbestemmelsene på lik takvinkel på byggene
og form (pulttak på uthus).

Sted og dato:

Signatur:

Hovin, 03.12.2018

Side 2 av 2
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Vedl. D01

= NYBYGG HYTTE
=FLYTTES , ANNEKS
= TERRENGSNITT
NB! Mål er satt inn til bindingsverk. Ikke takutstikk

0

0
1210

1320

690

0

Oppstillingsplass- 90 m2

7900

50000

660 0

3
100

0
1140

3300
5
398

Anneks. Ny lokasjon

40

0
406

Kontrollmål

00
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Saksframlegg

Arkivnr. 142

Saksnr. 2019/286-9

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
50/19
20.05.2019
Saksbehandler: Anine Lillevik

Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens
bestemmelser for oppføring av tilbygg innenfor LNF sone 1 - gbnr 216/8

Dokumenter i saken:
1 I
Søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens bestemmelser for
oppføring av tilbygg innenfor LNF sone 1
- gbnr 216/8 - Fjelltun, Storburusjøen,
7387 Singsås - Grethe Oliv Kjøsen og Per
Arne Talsnes
2 U Høringsbrev - søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens bestemmelser for
oppføring av tilbygg innenfor LNF sone 1
- gbnr 216/8
3 N Høringsbrev - søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens bestemmelser for
oppføring av tilbygg innenfor LNF sone 1
- gbnr 216/8
4 N Uttalelse skogbruk og vilt - Søknad om
dispensasjon fra kommuneplanens
bestemmelser for oppføring av tilbygg
innenfor LNF sone 1 - gbnr 216/8 Fjelltun, Storburusjøen, 7387 Singsås Grethe Oliv Kjøsen og Per Arne Talsnes
5 N Landbruksfaglig uttalelse til søknad om
dispensasjon fra kommuneplanens
bestemmelser for oppføring av tilbygg
innenfor LNF sone 1 - gbnr 216/8
6 I
Fylkeskommunens uttalelse til søknad om
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
for oppføring av tilbygg innenfor LNF
sone 1 - 216/8 i Midtre Gauldal
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Grethe Oliv Kjøsen og Per Arne Talsnes

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.

Aril Røttum m.fl.

Kai Børge Amdal

Aril Røttum

Trøndelag fylkeskommune

7

I

8

I

9

S

Sametingets uttalelse - Oppføring av
Samediggi/Sametinget
tilbygg på gbnr 216/8, Midtre Gauldal
kommune
Uttalelse - dispensasjon fra
FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
kommuneplanens arealdel - oppføring av
tilbygg - Husvollen - Midtre Gauldal 216/8
Dispensasjonsbehandling - søknad om
dispensasjon fra kommuneplanens
bestemmelser for oppføring av tilbygg
innenfor LNF sone 1 - gbnr 216/8

Vedlegg
1 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser for oppføring av tilbygg
innenfor LNF sone 1 - gbnr 216/8 - Fjelltun, Storburusjøen, 7387 Singsås - Grethe Oliv
Kjøsen og Per Arne Talsnes
2 166897352_Tegning_ny_plan
Ingress
Behandling av dispensasjon i medhold av plan- og bygningsloven kap. 19.
Saksopplysninger
Bakgrunn
Per Arne Talsnes og Grethe Oliv Kjøsen har søkt om dispensasjon fra arealformål fastsatt i
kommuneplanens arealdel (kpa). Det søkes dispensasjon for oppføring av to tilbygg med et totalt
bebygd areal på 26,1m2.
Eksisterende overbygde inngangsparti ønskes samtidig revet, slik at økningen av det bebygde
arealet medregnet rivingen vil være 21,7m2.
Beliggenhet
Omsøkt eiendom ligger ved Husvollen, vest for Burusjøen.

Figur 1: Situasjonskart som viser omsøkt eiendom med rødt omriss og rød pil.

Dagens situasjon
Eiendommen gbnr. 216/8 er i følge matrikkelen bebygd med 1 fritidsbolig og 1
garasje/uthus/anneks. Omsøkt område er i AR5 klassifisert som bebygd.
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Figur 2: Flyfoto fra 2016. Viser omsøkt eiendom med blå bakgrunn.

Følgende kartinnsynsløsninger er undersøkt:
 NVE Atlas (flom- og skredfare) – ingen registrerer som berører tiltaket.
 Naturbase (natur, kulturminner, friluftsliv, MIS) – Innenfor et område hvor det er
observert lirype, en ansvarsart av særlig stor forvaltningsinteresse som er nær trua.
 Kommunens viltkart – Ikke tilgjengelig*

Figur 3: Situasjonskart. Viser eiendom gbnr. 216/8 med blå bakgrunn.
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Figur 4: Situasjonskart som var vedlagt søknaden. Viser omsøkte tilbygg.

Planavklaring
Omsøkt område er ikke regulert og omfattes av kommuneplanens arealdel 2010-2022 hvor det
fremgår følgende:

Utvidelse av eksisterende fritidsbolig er således i strid med arealformålet i kpa.
Kpa har i tillegg bestemmelser om oppføring av tiltak innenfor 50m fra vann og elver. Det
fremgår følgende av bestemmelsen:

«Med vassdrag menes i denne bestemmelsen alle elver, bekker, innsjøer og andre vannsamlinger
som har stadig tilsig».
Tilbyggene søkes oppført ca. 28m fra elva/bekken som ligger øst for omsøkt eiendom, og er
således i strid med bestemmelsen.
Søkers begrunnelse for søknaden
Søkers begrunnelse er vedlagt i sin helhet. Oppsummert baserer begrunnelsen seg på at
tiltakshaver har behov for mer plass og at tilbyggene ikke vil medføre ulempe for området.
Forutsetninger som må oppfylles for å kunne gi dispensasjon
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom hensynet til
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bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelser, ikke vesentlig blir
tilsidesatt.
Samt at fordelene med å innvilge dispensasjonen må være klart større enn ulempene, etter en
samlet vurdering.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
Dispensasjonen kan gis både midlertidig og varig. Det kan i tillegg settes vilkår ved
dispensasjonen.
Høring/nabovarsel
Skogbruk- og viltenheten i Midtre Gauldal kommune i notat datert, 20.02.2019
Ingen merknader.
Landbruksavdelingen i Midtre Gauldal kommune i notat datert, 21.02.2019
Vurderer at tiltaket ikke vil endre på bruken av området i betydelig grad. Har ingen merknader.
Trøndelag fylkeskommune i brev datert, 21.02.2019
Ingen merknader.
Sametinget i brev datert, 21.02.2019
Ingen merknader, men minner om aktsomhetsplikten i kulturminneloven.
Fylkesmannen i Trøndelag i brev datert, 01.03.2019
Ingen merknader, men minner om prinsippene i naturmangfoldloven.
Vurdering
Til tross for at eiendommen befinner seg i et område med forbud mot «ny eller vesentlig
utvidelse fritidsbebyggelse» er området rundt Burusjøen et av de mest utbygde hytteområdene i
kommunen. På den ene siden vurderer Rådmannen det som uheldig at det etableres og gis
tillatelse til utvidelse av fritidsbebyggelse i strid med overordnet plan. Rådmannen foretrekker at
hyttefelt blir regulert, og ikke oppstår gjennom dispensasjoner.
På den andre siden ble den fradelte eiendommen etablert i 1967, like etter den første plan- og
bygningsloven fra 1965. Videre er eiendommen allerede bebygd med en fritidsbolig og ett uthus
en garasje/uthus/anneks. Rådmannen kan derfor ikke se at å realisere det omsøkte tiltaket vil
medføre store konsekvenser for området.
Det er ikke fremkommet merknader og Rådmannen vurderer at realisering av tiltaket ikke vil
medføre ulempe for området. Videre vurderes det som en fordel at en eldre fritidsbolig kan
utnyttes i tråd med intensjonen ved opprettelsen av denne. Dette all den tid det ikke ble foretatt
konkrete vurderinger ved etableringen av kommuneplanens arealdel som gjorde at eiendommen
fikk formålet LNF.
Rådmannen mener det også må tillegges vekt at kommunen relativt nylig har innvilget
dispensasjon for et lignende tiltak i samme område. NPM-utvalget innvilget 13.06.2018
dispensasjon for oppføring av ett 16m2 stort uthus på naboeiendommen gbnr. 216/3.
Vurdering etter prinsippene etter naturmangfoldloven §8-12:
§8 – Kunnskapen anses som god nok i denne saken.
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§9 – Føre – var – prinsippet vurderes som god nok.
§10 – Økosystemets tilnærming og samlet belastning vurderes til å ikke bli større.
§11 – Kostnadene og miljøforringelsene skal bæres av tiltakshaver.
§12 – Tiltakshaver er ansvarlig for at miljøforsvarlige teknikker nyttes.
Eiendomsgrensene er av lav posisjonskvalitet og Rådmannen henstiller derfor at det stilles vilkår
om oppmåling av eiendomsgrensene. Dette for å sikre at tilbyggene blir oppført på korrekt
eiendom.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune vedtar å innvilge dispensasjon for oppføring av omsøkte tilbygg på
eiendommen gbnr. 216/8.
Vedtaket begrunnes med at dispensasjonen ikke setter planen vesentlig til side og at fordelene
ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven § 19-2.
Det settes følgende vilkår:
 Det må gjennomføres oppmåling av usikre grenser.
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Grethe Oliv Kjøsen og Per Arne Talsnes
Nævsvegen 3

216

97538516

7213

Gåsbakken

Fjelltun, Storburusjøen, 7387 Singsås

8

Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, for oppføring av tilbygg innenfor
LNF sone 1.

Det søkes om oppføring av tilbygg til eksisterende hytte på gnr./bnr.: 216/8.
På grunn av større familie og økende bruk av hytten, er det ønskelig å utvide den eksisterende hytten med et ekstra
soverom,samt større fellesareal og bodareal. Dette vil bidra til at man får en mer funskjonell hytte som kan brukes av flere
famlilier og vil gi økt en bruksverdi.
Den eksisterende hytten vil bli bevart i sin helhelt, med unntak av at nåværende overbygd inngangsparti ønskes rives.
Tilbygget planlegges som bestående av to tilbygg på henholdsvis 5x1,8m og 5x3,3 m som tilknyttes vinkelrett på hver
langside av eksisterende hytte. Omsøkte tiltak vil gi en økning i BYA på ca. 21,7 m2, og det er da medberegnet av
eksisterende overbygd inngangsparti er revet.
Det anses at tilbyggene tilpasses den ekisterende hytten slik at det vil ikke virke sjenerende for omkringliggende
nabohytter, samt ikke påvirke utsikt i noe vesentlig grad. Det anses derfor at tiltaket ikke vil medføre noe ulempe for
området.
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Tilbygg

Eksisterende

2 500

5 000

2 600

Snitt A

Eksisterende

Arealberegning:
BRA Eksisterende hytte: ca. 41,7 m2
BRA Tilbygg: 20,4 m2
BYA Eksisterende hytte: ca. 55 m2
BYA Omsøkt rives: ca. 4,4 m2
BYA Tilbygg: 26,1m2

BxH: 5x5

Snitt B

Tilbygg

8,1 m2

Eksisterende

Snitt B

3 300

SOV

6,1 m2

4 730

BOD

BxH: 15x9

3 300

Tilbygg

Ny BYA omsøkt tiltak: 76,7 m2

Eksisterende

BxH: 8x20

SOV

BxH: 8x20

BYA
67,7 m2

GANG
3,4 m2

STUE/KJØKKEN
32,1 m2

5,0 m2

FJELLTUN
Tiltakshaver:

Grethe Oliv Kjøsen og Per Arne Talsnes

BxH: 9x12
1 800

BxH: 5x14

BxH: 10x20

1 800

2 500
Eksisterende

1 000

Tegning:

BxH: 9x12BxH: 9x12

Snitt A

Tilbygg

BxH: 6x9

Gnr./bnr.: 216/8

Tilbygg

4 730

5,0 m2

BxH: 8x20

SOV

Eksisterende

BxH: 8x20

BxH: 9x12BxH: 9x12

BxH: 6x9

Plan 1. Etasje
BYA:

1 700

3 300

2 600

Tilbygg

Eksisterende
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1 500

BRA:
2

76,7 m

62,1 m2

Målestokk:

Dato:

1:50

16.12.2018

Netto 2 100
Snitt A

1:50

Gnr./bnr.: 216/8

FJELLTUN
Tiltakshaver:

Grethe Oliv Kjøsen og Per Arne Talsnes

Mønehøyde ca. 4,1 m

Gesimshøyde ca. 3,2 m

1 810

Netto 2 100

20,0°

Tegning:

Snitt A og B
BYA:

BRA:
2

Snitt B

76,7 m

62,1 m2

Målestokk:

Dato:

1:50

16.12.2018

1:50
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1:50

Fasade Vest

Gnr./bnr.: 216/8

FJELLTUN
Tiltakshaver:

Grethe Oliv Kjøsen og Per Arne Talsnes

Tegning:

Fasade Nord og Vest
BYA:

BRA:
2

1:50

Fasade Nord

68

76,7 m

62,1 m2

Målestokk:

Dato:

1:50

16.12.2018

1:50

Fasade Øst

Gnr./bnr.: 216/8

FJELLTUN
Tiltakshaver:

Grethe Oliv Kjøsen og Per Arne Talsnes

Tegning:

Fasade Sør og Øst
BYA:

1:50

Fasade Sør

BRA:
2

69

76,7 m

62,1 m2

Målestokk:

Dato:

1:50

16.12.2018

Saksframlegg

Arkivnr. L12

Saksnr. 2019/189-7

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
51/19
20.05.2019
Saksbehandler: Anine Lillevik

Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra Reguleringsplan for
Bakkebo - oppføring av hytte - gbnr 147/42

Dokumenter
i saken:
1

I

2

X

3

U

4

I

5

I

6

I

7

S

Søknad om dispensasjon fra
Reguleringsplan for Bakkebo oppføring av hytte - gbnr
147/42 - 7288 Soknedal tiltakshavere Kjersti Busklein
og Olav Berg
Situasjonsplan - gbnr 147/42 datert 180618
Foreløpig svar - søknad om
dispensasjon fra
Reguleringsplan for Bakkebo oppføring av hytte - gbnr
147/42
Tilbakemelding på foreløpig
svar - søknad om dispensasjon
fra Reguleringsplan for
Bakkebo - oppføring av hytte gbnr 147/42
Ettersendelse av dokumentasjon
- tinglysing - gbnr 147/42
Vedrørende - Hyttebygging gbnr 147/42
Dispensasjonsbehandling søknad om dispensasjon fra
Reguleringsplan for Bakkebo oppføring av hytte - gbnr
147/42
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Sigvartsen design
AS

SIGVARTSEN
DESIGN AS

Sigvartsen design
AS

Sigvartsen design
As
Grete Berg

Vedlegg
1

2

Søknad om dispensasjon fra
Reguleringsplan for
Bakkebo - oppføring av
hytte - gbnr 147/42 - 7288
Soknedal - tiltakshavere
Kjersti Busklein og Olav
Berg
180920 Berg FH 135
FURUTANGEN Pluss '16

Ingress
Behandling av dispensasjon i medhold av plan- og bygningsloven kap. 19.
Saksopplysninger
Bakgrunn
Sigvartsen DESIGN AS har på vegne av Kjersti Busklein og Olav Berg søkt om dispensasjon fra
reguleringsplanen Bakkebo (planID: 2009006). Det søkes dispensasjon for oppføring av en
100m2 stor fritidsbolig på eiendommen gbnr. 147/42.

Beliggenhet
Omsøkt eiendom ligger Sør for Ramstadsjøen.

Figur 1: Omsøkt eiendom er anvist med rødt omriss og rød pil.

Dagens situasjon
Eiendommen gbnr. 147/42 er i følge matrikkelen en ubebygd eiendom, fradelt i 2015. Omsøkt
område er i AR5 klassifisert som annet markslag.
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Figur 2: Situasjonskart. Viser omsøkt eiendom med rødt omriss.

Det foreligger tinglyst erklæring som sikrer veirett til eiendommen gbnr. 147/40 og eiendom
147/19.
Følgende kartinnsynsløsninger er undersøkt:
 NVE Atlas (flom- og skredfare) – ingen registrerer som berører tiltaket.
 Naturbase (natur, kulturminner, friluftsliv, MIS) - ingen registrerer som berører tiltaket.
 Kommunens viltkart – ingen registrerer som berører tiltaket.
Planavklaring
Eiendommen gbnr. 147/42 omfattes av reguleringsplanen Bakkebo (planID: 2009006). Deler av
fritidsboligen søkes oppført på et areal avsatt til «privat veg/adkomst». Det søkes dispensasjon
fra arealformålet.

Figur 3: Reguleringsplanen «Bakkebo». Omsøkt eiendom er anvist med rødt omriss.
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Figur 4: Innsendt situasjonskart. Viser omsøkt plassering av fritidsboligen med reguleringsplanen som
bakgrunnskart.

Søkers begrunnelse for søknaden
Søkers begrunnelse er vedlagt i sin helhet. Oppsummert baserer begrunnelsen seg på at
dispensasjonen ikke vil gi presedens for øvrig bebyggelse, at veibane til øvrig bebyggelse er
ivaretatt og at plasseringen ikke tilsidesetter hensikten med reguleringsplanen.
Forutsetninger som må oppfylles for å kunne gi dispensasjon
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom hensynet til
bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelser, ikke vesentlig blir
tilsidesatt.
Samt at fordelene med å innvilge dispensasjonen må være klart større enn ulempene, etter en
samlet vurdering.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Dispensasjonen kan gis både
midlertidig og varig. Det kan i tillegg settes vilkår ved dispensasjonen.
Høring/nabovarsel
Intet.
Vurdering
Reguleringsplanen legger opp til at det skal anlegges en intern veg på tvers av omsøkt eiendom. I
reguleringsplanen har vegen arealformålet «privat veg/adkomst». Som en følge av at den interne
vegen ender på omsøkt eiendom, vurderer Rådmannen at endringen ikke i særlig grad vil påvirke
eller medføre ulempe for de øvrige eiendommene. Noe som også understøttes av at det ikke har
kommet inn merknader fra naboeiendommene. Rådmannens videre vurdering er at avviket fra
reguleringsplanen er lite og ikke går på bekostning av videre utbygging av planområdet.
Det er uklart hvorvidt det under utarbeidelsen av reguleringsplanen var forståelse for at
vegformålet ville legge føringer for hvordan eiendommene kunne utnyttes, noe søker også gir
uttrykk for i sin begrunnelse. Slik Rådmannen ser det vil innvilgelse av dispensasjon medføre at
eiendommen kan utnyttes på en mer formålstjenlig måte, uten at dette vil medføre ulempe for
andre. Rådmannen vurderer med dette at fordelene ved å innvilge dispensasjon er klart større enn
ulempene.
Rådmannens videre vurdering er at innvilgelse av dispensasjon ikke vil medføre at
reguleringsplanen blir vesentlig tilsidesatt, dette all den tid det fortsatt vil være mulig å etablere
adkomst til øvrige eiendommen innenfor planområdet.
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Vurdering etter prinsippene etter naturmangfoldloven §8-12:
§8 – Kunnskapen anses som god nok i denne saken.
§9 – Føre – var – prinsippet vurderes som god nok.
§10 – Økosystemets tilnærming og samlet belastning vurderes til å ikke bli større.
§11 – Kostnadene og miljøforringelsene skal bæres av tiltakshaver.
§12 – Tiltakshaver er ansvarlig for at miljøforsvarlige teknikker nyttes.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune vedtar å gi dispensasjon fra reguleringsplanen «Bakkebo» for
oppføring av omsøkt fritidsbolig på eiendommen gbnr. 147/42.
Vedtaket begrunnes med at dispensasjonen ikke setter planen vesentlig til side og at fordelene
ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven § 19-2.
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Sigvartsen DESIGN AS
Org.nr: 911638509
Østre Aker Vei 17
0581 Oslo
Mob 93 83 56 96

Mail:ja@fhgruppen.no

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR BAKKEBO

BAKGRUNN
Eiendommen gnr 147/19 ble fradelt fra gården 147 - min mors barndomshjem - i 1969, og min far
bygde huset som ble mitt barndomshjem i 1969-70. Eiendommen var på ca 5 mål. Min eldste bror
bygde sin egen hytte på eiendommen sent på 70- tallet og fikk fradelt denne noen år senere. Etter at
våre foreldre døde (1982 og 1996) ble det aktuelt at min yngste bror tok over vårt barndomshjem,
mens jeg og min søster skulle få hver vår hyttetomt. Vi brukte i mange år vårt barndomshjem som
felles feriested, men etter familieforøkning ble det etterhvert for lite plass for alle. Jeg fikk mitt eget
skjøte 147/42 og min søster er nå ferd med å søke om det samme. Reguleringsplan for området ble
tegnet ned på et kart av meg og min yngste bror og sendt kommunen for godkjenning uten
innvendinger. Vi hadde ingen faglig kompetanse til dette, men det virket som kommunen bare måtte
ha et kart hvor vi nedtegnet våre planer for eiendommen.
REDEGJØRELSE

Omsøkt plassering er prosjektert over deler av vei reguleringsplanen. Denne delen av veien er
tiltenkt omsøkt tiltak og vil ikke gi presedens for øvrig bebyggelse.
Ved plassering som vist på reguleringsplan vil dette bryte med tomtegrense samt
avstandsgrense i PBL (4 meters grense)
Veibane til øvrig bebyggelse er ivaretatt, og plassering anses ikke å tilsidesette hensikten med
reguleringsplan
Det foreligger ingen merknader til tiltaket.
KONKLUSJON
Etter gjennomgang av punkter vurderes dispensasjon ikke å tilsidesette hensikten med planen
og anses og ha en overveiende positiv konsekvens.

Med vennlig hilsen
Jan Georg Askheim
s i g v a r t s e n D E S I G N as
Østre Aker vei 17
0581 Oslo
Mobil: 93 83 56 96
Sentralbord: 22 16 35 00
E-post: ja@fhgruppen.no
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Saksframlegg

Arkivnr. K01

Saksnr. 2019/1201-2

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
52/19
20.05.2019
Saksbehandler: Aril Røttum

Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - ATV/UTV - Hans Christian
Høen

Dokumenter i saken:
1 I Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - ATV/UTV Hans Christian Høen
2 S Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - ATV/UTV Hans Christian Høen

Hans Christian Høen

Ingress
Søknad om tillatelse til å bruke ATV/UTV m/belter i trase nr. 10 og 11.
Saksopplysninger
Viser til søknad av 20.3.2019 fra Hans Chr. Høen, Singsås om tillatelse til transport av utstyr og
bagasje mm til hytter i Fordalen og Nekjådalen i trase nr. 10 og 11. Søkeren har
leiekjøringsløyve fra før, og familien har drevet denne virksomheten i mange år. De er flere som
har delt på kjøreoppdragene, og de er derfor avhengig av å ha tilgang på både snøscooter og
ATV. Dette er spesielt innover Fordalen hvor veien kan bli bar rundt påsketider enkelte år. Det
er derfor mere praktisk å kjøre med ATV på veien. Søknaden gjelder også for Bente og Peder
Høen og Odd Harald Langen.
Søknaden behandles politisk av NPM – utvalget etter § 6 i nasjonal forskrift for bruk av
motorkjøretøy i utmark.
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Vurdering
Midtre Gauldal kommune har gitt flere lignende tillatelser, da etter forskriftens § 5 som
omhandler snøscooter. Kommunen har fått en presisering fra fylkesmannen i brev av 1. mars
2017, om at kjøring med ATV m/belter ikke skal behandles etter forskriftens § 5, men etter § 6.
Rådmannen vurderer at ATV med belter kan sidestilles med snøscooter ved at begge er
beltegående kjøretøy. Det er i dette tilfellet søkt om kjøring på snødekt mark, og rådmannen
vurderer at ATV med belter ikke er til større belastning på miljøet enn snøscooter. Det vil derfor
være formålet med kjøringen som har betydning for vedtaket.
Dersom det skal kjøres ATV uten belter etter vegen fra Wolden og sørover på barmark, kan dette
gjøres dersom vegen er åpnet for slik trafikk om våren av veglaget.
Vurdering etter Naturmangfoldloven.
Motorferdsel etter gitte løyver foregår etter faste traseer vedtatt av kommunestyret. Den foregår,
så langt det er mulig, etter vegtraseer som ikke er vinterbrøytet. Motorferdsel på snødekt mark og
islagte vann er skånsomt mot vegetasjonen, og rådmannen vurderer tiltaket til ikke å føre til
negativ påvirkning på naturmangfoldet.
§ 8
§ 9
§10
§11
§12

Kunnskapsgrunnlaget er vurdert av rådmannen til å være godt nok.
Føre var prinsippet tillegges ikke vekt i denne saken, jf. § 8.
Økosystemtilnærming og samlet belastning. Rådmannen vurderer tiltaket til ikke å gi
negativ påvirkning på økosystemet.
Kostnader med miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver.
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Vurderes ikke relevant i denne saken.

Saken har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i forskrift om motorferdsel i utmark § 6 i samsvar med søknaden, gir Midtre
Gauldal kommune Hans Chr. Høen m.fl. tillatelse til kjøring med ATV/UTV med belter og
snøscooter på snødekt mark etter trase nr. 10 og 11 fra Wolden til Fordalen, Nekjådalen og
Røsta.
Tillatelsen gjelder transport av bagasje, proviant og utstyr for andre i leiekjøringsordning til
31.12.2019.
Kommunen har vurdert omsøkte transportformål til å omfatte et særlig behov som ikke er knyttet
til turkjøring, og har vurdert at transportbehovet ikke vil medføre vesentlig skade og ulempe i
forhold til naturmiljøet og andre brukergrupper.
Vilkår:



-

Det skal føres kjørebok over kjøreoppdragene
Tillatelsen gjelder til 4.5., men kjøring er ikke tillatt i følgende tidsrom
Privat grunn/Statens grunn nord for Gaula fra 5. mai til 1. okt.
Statens grunn, og resten av Midtre Gauldal fra 15. april evt. 3. påskedag til 1.
okt.
Tillatelsen gjelder ikke i nasjonalparken

Turen føres på samme skjema/kjørebok som benyttes for snøscooter.
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All kjøring skal utføres aktsomt og hensynsfullt. Grunneiers/brukers tillatelse til motorisert
ferdsel må innhentes av transportørene dersom slik tillatelse kreves. Etter motorferdselsloven §
12 kan overtredelse av loven eller forskriften medføre straffeansvar.
DENNE TILLATELSEN SKAL MEDBRINGES UNDER KJØRING OG FOREVISES PÅ
FORLANGENDE RA KONTROLLMYNDIGHET.
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Saksframlegg

Arkivnr. K01

Saksnr. 2019/1533-2

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
53/19
20.05.2019
Saksbehandler: Aril Røttum

Søknad om motorferdsel i utmark - gravemaskin og
sekshjuling/sekshjultrekker - Turid Fissum

Dokumenter i saken:
1 I Søknad om motorferdsel i utmark - gravemaskin og
sekshjuling/sekshjultrekker - Turid Fissum
2 S Søknad om motorferdsel i utmark - gravemaskin og
sekshjuling/sekshjultrekker - Turid Fissum

Turid Fissum

Ingress
Søknad om tillatelse til å kjøre med gravemaskin og ATV på sti til hytte gbnr 215/2.
Saksopplysninger
Viser til mottatt søknad av 22.4.2019 hvor det søkes om tillatelse til å kjøre med gravemaskin og
ATV på godkjent sti fra etablert veg åpen for alminnelig ferdsel og fram til hytteeiendom ved
Burusjøen. Transport behovet er knyttet til graving av grunnmur under hytta samt transport av
byggematerialer og materialer til grunnmur og pukk til grunnmursarbeid. Viser til delegert
vedtak i NPM utvalget, sak 378/16 der utvalget ga tillatelse til anlegging av sti med bredde på
1,6 m og lengde på 250 m. Dette innebærer at stien ikke er godkjent opparbeid for kjøring med
bil, og konsekvensen av dette er at motorisert ferdsel på stien er søknadspliktig.
Søknaden gjelder derfor kjøring i utmark hvor motorferdsel ikke er tillatt med mindre det er gjort
positivt vedtak eller kjøringen er hjemlet i lov eller forskrift.
Søknaden behandles følgelig politisk etter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og
på islagte vassdrag.
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Kommunestyret kan delegere sin myndighet til annet folkevalgt organ, men myndigheten kan
ikke delegeres til kommunal tjenestemann. Saken behandles av NPM – utvalget.

Vurdering
I unntakstilfeller kan kommunen etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring dersom søkeren kan
påvise et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen
måte. Før evt. tillatelse gis skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i
forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum.
Frakting av materialer til bygging må skje i samsvar med gitte byggetillatelser, dersom tiltaket er
søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.
Denne type kjørebehov knytter seg ikke til turkjøring. Vi har forståelse for at det er nødvendig
med motorisert hjelp til frakting av materialer.
Ut fra dette er det nødvendig med tillatelse til bruk av liten beltegraver for gravearbeid og
utføring av grunnarbeid på hytte samt frakting av byggematerialer med ATV til fundamentering.
Dette anses som enkle tiltak som ikke kommer i konflikt med prinsippene i naturmangfoldloven.
I og med at kunnskapsgrunnlaget er tilfredsstillende, kommer ikke føre var prinsippet til
anvendelse og vi finner det ikke nødvendig å vurdere dette nærmere.
Etter en samlet vurdering kan ikke kommunen se at omsøkte tiltak vil medføre vesentlig skade
og ulempe for naturmiljøet og andre brukergrupper.
Økonomiske konsekvenser.
Tiltaket har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune innvilger søknaden og gir tillatelse til kjøring med gravemaskin og
ATV for transport av grunnmur, pukk og materialer på godkjent sti i forbindelse med
restaurering av grunnmur, samt graving rundt hytte gbnr 215/2 ved Burusjøen med hjemmel i
Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6. Tillatelsen
gjelder til 1.11.2019.
Det skal kjøres på en slik måte at det settes minst mulig spor.
Kommunen har vurdert at søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og
som ikke kan dekkes på annen måte.
Transportbehovet er vurdert til ikke å medføre vesentlige skader og ulemper i forhold til
naturmiljøet.
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Saksframlegg

Arkivnr. K01

Saksnr. 2019/1315-3

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
54/19
20.05.2019
Saksbehandler: Aril Røttum

Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - ATV - Hasle Østerlie

Dokumenter i saken:
1 I
Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - ATV - Hasle Østerlie Hasle Østerlie
2 U Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - ATV - Hasle Østerlie Hasle Østerlie
3 S Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - ATV - Hasle Østerlie

Ingress
Det søkes om tillatelse til å bruke ATV for å frakte båt fra veg/båtnaust og frem til vannkanten
på Samsjøen.
Saksopplysninger
Søker har fritidsbolig gbnr 26/38 med naustrett på eiendommen til Bjarne K. Sveås ved
Samsjøen.
Med bakgrunn i at det de siste 5 til 7 årene har vært lite vann i Samsjøen, søker Hasle Østerlie og
Egil Østerlie (eier av hytte gbnr 26/27), Melhus i brev av 29.3.2019 om tillatelse til å bruke ATV
med båthenger for sjøsetting og opptak av båt ved vannkanten på Samsjøen. Østerlie har båthus
sammen med flere på eiendommen gbnr 26/1. Avstanden fra båthuset og ned til sjøkanten er
mellom 100 og 150 m, og båten er oppgitt å veie mellom 400 kg. Det oppgis å være behov for
transport kun ved lav vannstand.
Kommunen har drøftet tilfellet med fylkesmannen som er enig med oss om at dette helt klart er
motorferdsel i utmark som krever tillatelse etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i
utmark og vassdrag, § 6. I unntakstilfeller kan kommunestyret eller annet organ gi tillatelse til
kjøring dersom det kan påvises et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke
kan dekkes på annen måte.
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Vurdering
Båthuset til søkeren ligger ikke innenfor grensene for naturreservatet ved Samsjøen. Det er
derfor ikke nødvendig med tillatelse fra fylkesmannen, som har forvaltningsmyndigheten
innenfor dette området.
Når vannstanden er lav ved nedtapping av regulerte innsjøer, oppfattes terrenget og arealet som
frigjøres for vann, som utmark på lik linje som annen utmark, jfr. lov om motorferdsel i utmark
og vassdrag § 2, 2. ledd (virkeområde), og gjelder for alle typer motordrevne fremkomstmidler.
Dette betyr at søknaden skal behandles etter § 6 i forskriften.
Arealet i området mellom båthuset og vannkanten består hovedsakelig av sand, stein og svaberg,
og er fastmark. Arealet fra vegen og ned til båthuset er 20 m, og kan være både tørr og våt
grasmark.
Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i
forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum.
Saken kan oppfattes som spesiell, og forhåpentligvis ikke varig. Det har vært en tendens at
vannstanden i Samsjøen de siste åra har vært lav. Vi vurderer at dette har sammenheng med
nedbørsmengder, og prisen på strøm i deler av året. Det er uheldig at nedtappingen av innsjøen
fører til utfordringer for andre brukere, i dette tilfellet hyttefolket og fritidsfiskerne. Det er heller
ikke noen selvfølge at dette skal medføre at det gis tillatelser til å kjøre i denne strandsonen.
Vurderinger etter Naturmangfoldloven:
Motorferdsel etter gitte løyver foregår etter fastlagte traseer. Den foregår, så langt det er mulig,
etter vegtraseer som ikke er vinterbrøytet. I dette tilfellet vil det bli kjørt i utmark på sand og grus
hvor vannet er tappet bort. Denne motorferdselen vil i utgangspunktet ikke foregå på vegetasjon,
og rådmannen vurderer tiltaket til ikke å føre til negativ påvirkning på naturmangfoldet. Når
sjøen fylles igjen, vil evt. kjørespor bli visket bort av vannet.
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget. Rådmannen vurderer kunnskapsgrunnlaget i saken som godt nok.
§ 9 Føre var. Tillegges ikke vekt i saken jfr. § 8.
§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning. Rådmannen vurderer tiltaket til ikke å gi
negativ påvirkning på økosystemet.
§ 11 Kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver.
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Vurderes ikke relevant i saken.
I denne saken er det ikke mulig å følge andre kjørespor. Samsjøen er av en slik størrelse at det er
tillatt å bruke motor på båter. Jfr. Lov om motorferdsel i utmark § 4 er ferdsel med motorfartøy
tillatt på innsjøer som er 2 km2 eller større.
Kommunen kan ikke se at det er store utfordringer knyttet til å bruke ATV med båthenger for å
frakte båter opp fra, og ned til vannkanten på Samsjøen slik situasjonen er i dag når sjøen er
nedtappet.
Økonomiske konsekvenser
Saken har ingen økonomiske konsekvenser for kommunene.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune innvilger søknaden og gir søkerne Hasle og Egil Østerlie, Melhus
tillatelse til å frakte båt med ATV med båthenger mellom veg, båtnaust og vannkant på
Samsjøen når sjøen er nedtappet som beskrevet i søknaden med hjemmel i Nasjonal forskrift for
bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6. Tillatelsen gjelder for 3 år.
Det skal kjøres på en slik måte at det settes minst mulig spor.

84

Kommunen har vurdert at søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og
som ikke kan dekkes på annen måte.
Transportbehovet er vurdert til ikke å gi særlige skader og ulemper i forhold til naturmiljøet.
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Saksframlegg

Arkivnr. L12

Saksnr. 2019/569-9

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
55/19
20.05.2019
Saksbehandler: Anine Lillevik

Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra Slettet hyttefelt for
plassering av fritidsbolig i kontakt med hensynssone for grønnstruktur - gbnr
49/40

Dokumenter
i saken:
1

I

2

U

3

I

4

I

5

I

Søknad om dispensasjon
fra
reguleringsbestemmelser
for plassering av
fritidsbolig i kontakt med
hensynssone for
grønnstruktur - gbnr 49/2
- tomt nr 2 - Slette
hyttefelt - Håvard Børø
og Silje Kant Storli
Foreløpig svar - søknad
om dispensasjon fra
reguleringsplanen for
Slette hyttefelt fritidsbolig i
hensynssone for
grønnstruktur - gbnr 49/2
Ettersending av
dokumentasjon, Ref:
2019/569-2
Etterinnsending av
dokumentasjon, Ref:
2019/569-2
Kommentar til
nabovarsel i forbindelse
med
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Børø byggservice AS

BØRØ BYGGSERVICE
AS

Børø byggservice
Børø Byggservice
Ola Haukdal

6

U

7

I

8

I

9

S

Vedlegg
1

2
3

dispensasjonssøknad gbnr 49/38
Høringsbrev - søknad om
dispensasjon fra
reguleringsbestemmelser
for plassering av
fritidsbolig i kontakt med
hensynssone for
grønnstruktur - gbnr
49/40
Fylkeskommunens
uttalelse til søknad om
dispensasjon for
oppføring av fritidsbolig
- 49/40 i Midtre Gauldal
Uttalelse - dispensasjon
fra reguleringsplan oppføring av fritidsbolig
- Midtre Gauldal 49/40
Dispensasjonsbehandling
- søknad om
dispensasjon fra Slettet
hyttefelt for plassering
av fritidsbolig i kontakt
med hensynssone for
grønnstruktur - gbnr
49/40

FYLKESMANNEN I
TRØNDELAG m.fl.

Trøndelag
fylkeskommune

FYLKESMANNEN I
TRØNDELAG

Søknad om dispensasjon fra
reguleringsbestemmelser
for plassering av
fritidsbolig i kontakt med
hensynssone for
grønnstruktur - gbnr 49/2 tomt nr 2 - Slette hyttefelt Håvard Børø og Silje Kant
Storli
Vedlegg D - Situasjonsplan
faktiskplassering - RevA
19.02.19
Kommentar til nabovarsel i
forbindelse med
dispensasjonssøknad - gbnr
49/38

Ingress
Behandling av dispensasjon i medhold av plan- og bygningsloven kap. 19.
Saksopplysninger
Bakgrunn
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Børø Byggservice AS har søkt om dispensasjon fra reguleringsplanen slettet hyttefelt (planID:
2012007). Det søkes dispensasjon for å føre opp en fritidsbolig på eiendommen gbnr. 49/40.
02.07.2018 ble det gitt tillatelse til oppføring av en fritidsbolig på eiendommen. Søknaden var i
tråd med reguleringsplanen. Bygningen ble deretter oppført og kommunen fikk så en
henvendelse fra en nabo som mistenkte at plasseringen var feil. Rådmannen har vært på befaring
og konkludert med at bygningen ikke er bygget i tråd med tillatelsen som ble gitt 02.07.2018.
Søknaden er således et forsøk på å lovliggjøre en allerede oppført fritidsbolig.
Beliggenhet
Omsøkt eiendom ligger nord for Ramstadsjøen.

Figur 1: Situasjonskart. Omsøkt eiendom er angitt med rødt omriss og rød pil.

Dagens situasjon
Omsøkt eiendom er i følge matrikkelen en ubebygd eiendom etablert i 2018. Eiendommen er i
AR5 klassifisert som produktiv skog.
Følgende kartinnsynsløsninger er undersøkt:
 NVE Atlas (flom- og skredfare) - ingen registreringer som berører tiltaket.
 Naturbase (natur, kulturminner, friluftsliv, MIS) – ingen registreringer som berører
tiltaket.
 Kommunens viltkart – ingen registreringer som berører tiltaket.
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Figur 2: Situasjonskart. Omsøkt eiendom er anvist med rødt omriss.

Figur 3: Flyfoto fra 2016. Viser omsøkt eiendom med rødt omriss.

Figur 4: Situasjonskart til venstre var med i opprinnelig byggesøknad. Situasjonskart til høyre viser faktisk
plassering.
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Planavklaring
Omsøkt eiendom omfattes av reguleringsplanen Slettet hyttefelt (planID: 2012007).

Figur 5: Situasjonskart som var vedlagt søknaden. Viser omsøkt plassering med reguleringsplanen som bakgrunn.
Skravert felt angir hensynssone for grønnstruktur.

Søkers begrunnelse for tiltaket
Begrunnelsen er vedlagt i sin helhet. Oppsummert baserer begrunnelsen seg på at det kun er en
liten del av hensynssonen som blir berørt og at hensynet bak hensynssonen for grønnstruktur
derfor ikke blir vesentlig tilsidesatt.
Forutsetninger som må oppfylles for å kunne gi dispensasjon
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom hensynet til
bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelser, ikke vesentlig blir
tilsidesatt.
Samt at fordelene med å innvilge dispensasjonen må være klart større enn ulempene, etter en
samlet vurdering.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
Dispensasjonen kan gis både midlertidig og varig. Det kan i tillegg settes vilkår ved
dispensasjonen.
Høring/nabovarsel
Det er innkommet 1 merknad fra Ola Haukdal, eier av eiendom gbnr. 49/6. Merknaden er
vedlagt. Oppsummert baserer den seg på at fritidsboligen har en rekke feil, er i strid med
reguleringsplanen og at vegen er inntegnet på hans eiendom.
Trøndelag fylkeskommune i brev datert, 22.03.2019
Ingen merknader.
Fylkesmannen i Trøndelag i brev datert, 01.04.2019
Ingen merknader, men minner om prinsippene i naturmangfoldloven.
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Vurdering
Slik Rådmannen ser det legger reguleringsplanen opp til at det kan bygges innenfor tomtegrensa,
såfremt bebyggelsen ikke er lokalisert innenfor hensynssone for grønnstruktur. Hensynssonen for
grønnstruktur er lagt som et belte rundt vassdraget og har til formål å hindre inngrep i vassdraget
og vegetasjonen rundt vassdraget, noe det også er vist til i reguleringsbestemmelsene § 2,
bokstav o). Det kan virke som om hensynssonen rundt vassdraget er lagt som et belte med 25m
avstand fra vassdragskanten på hver side, uten at det er foretatt en konkret vurdering av bredden
på hensynssonen. Dette blir spesielt synlig på områder hvor hensynssonen langs vassdraget
fortsetter forbi veien.
Fritidsboligen vil på det korteste punktet være ca. 24m fra vassdraget. Et annet, og avgjørende
punkt er at det mellom omsøkt fritidsbolig og vassdraget går en veg, noe Rådmannen mener gjør
at omsøkt plassering ikke vil ha negativ påvirkning på vassdraget eller vassdragsbeltet.
Rådmannen mener i utgangspunktet det er uheldig å dispensere fra en nylig vedtatt
reguleringsplan (2014). I dette tilfellet dreier det seg imidlertid om et mindre avvik fra
reguleringsplanen som ikke vil medføre at formålet bak hensynssonen blir vesentlig tilsidesatt.
Dette fordi avviket er lite og ikke vil få negative konsekvenser for vassdraget eller
vassdragsbeltet. Til sist vurderer Rådmannen at fordelene ved å innvilge dispensasjon er klart
større enn ulempene, dette ved at tomten kan utnyttes bedre og på en måte som er i tråd med
intensjonen til reguleringsplanen.
Rådmannen har forståelse for at plasseringen av omsøkt fritidsbolig medfører ulemper for
naboeiendommen gbnr. 49/6, men mener at dette er forhold som burde vært synliggjort og
vurdert i planprosessen, og at denne dispensasjonen må forholde seg til spørsmålet om det skal
gis dispensasjon fra hensynssone for grønnstruktur.
Vurdering av prinsippene i naturmangfoldloven § 7-12:
§ 8 – Kunnskapsgrunnlaget anses som godt nok i denne saken.
§ 9 – Føre-var-prinsippet vurderes som ikke relevant.
§ 10 – Økosystemets tilnærming og samlet belastning vurderes til å ikke bli større.
§ 11 – Kostnadene og miljøforringelsene skal bæres av tiltakshaver.
§ 12 – Tiltakshaver er ansvarlig for at miljøforsvarlige teknikker nyttes
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune vedtar å gi dispensasjon fra reguleringsplanen Slettet hyttefelt for
oppføring av omsøkt fritidsbolig på eiendommen gbnr. 49/40.
Vedtaket begrunnes med at dispensasjonen ikke setter planen vesentlig til side og at fordelene
ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven § 19-2.
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Midtre Gauldal Kommune
Næring, plan og miljø
Vedlegg Q
03.02.19

Dispensasjonssøknad – Søknad om plassering av fritidsbolig i kontakt med
hensynssone for grønnstruktur
BAKGRUNN
Børø Byggservice AS ønsker på vegne av tiltakshaver Håvard Talsnes Børø å søke dispensasjon fra
Reguleringsbestemmelser for Slettet Hyttefelt med tilhørende plangrense/plankart. Det søkes om
dispensasjon for plassering av omsøkt tiltak som berører hensynssone for grønnstruktur.
Dispensasjonssøknaden sees i sammenheng med vedtak for oppføring av fritidsbolig på Gbnr 49/40,
hvor det omsøkes endret plassering iht. gitt byggetillatelse.
BESKRIVELSE AV TILTAKET
Tiltaket omfatter oppføring av fritidsbolig på gnbnr 49/40, hvor det søkes om endret plassering iht.
gitt byggetillatelse. Faktisk plassering av tiltaket medfører at tiltaket berører hensynssone for
grønnstruktur, og det søkes om dispensasjon for denne plasseringen.
I forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av omtalte fritidsbolig ble det ved
nabovarsling vedlagt situasjonsplan med adkomstveg fra øst, og plassering av hytte delvis i kontakt
med hensynssone. Underveis i byggesaken ble situasjonsplanen imidlertid revidert mpt. plassering av
adkomstveg og bebyggelse slik at dette ble lagt utenfor hensynssone for grønnstruktur. Revidert
plassering ble ikke sett på som større ulempe for omkringliggende naboer enn varslet plassering, og
det ble dermed ikke krevd fornyet nabovarsel av revidert situasjonsplan.
Ved oppstart og plassering av omsøkt fritidsbolig ble det oppdaget at grensemerker på aktuelt
området ikke var i samsvar med angitte tomtegrenser på reguleringsplanens plankart, som omsøkt
situasjonsplan hadde tatt utgangspunkt i. Dette resulterte derfor i at det ved plassering av fritidsbolig
ble et avvik fra plasseringen byggetillatelsen var gitt på grunnlag av. Fritidsboligen ble plassert lengre
øst enn angitt plassering i byggetillatelse, noe som resulterte i at fritidsboligens nordøstlige hjørne nå
ligger i kontakt med hensynssone for grønnstruktur.
Faktisk plassering av fritidsbolig er derfor i større grad i samsvarer med situasjonsplanen som lå til
grunn ved nabovarslingen, hvor hytten delvis var i kontakt med hensynssone. Det søkes dermed om
dispensasjon for plassering av omsøkt tiltak etter faktisk plassering, hvor fritidsboligen delvis berører
hensynssone for grønnstruktur.
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Figur 1 Omsøkt plassering byggetillatelsen ble fattet ut fra. Figur 2 Innmålt/faktisk plassering.

Dispensasjon:
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom hensynet til
bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt.
Samt at fordelene med å innvilge dispensasjonen må være klart større enn ulempene, etter en
samlet vurdering.
Dispensasjon for plassering av fritidsbolig som berører hensynssone for grønnstruktur i plankart
for reguleringsbestemmelser for Slettet Hyttefelt:
Innenfor reguleringsgrensene er området regulert til følgende formål etter plan- og bygningsloven:
§12-5, nr 4 - Angitt hensynssone, hensyn grønnstruktur.
Det søkes om plassering av fritidsbolig som berører hensynssone for grønnstruktur. Faktisk plassering
av fritidsbolig medfører at fritidsboligens nordøstlige hjørne berører hensynssonen. Det anses i
midlertid at areal som berører hensynssonen er et forholdsvis lite areal, og at hensynet med
grønnstrukturen i den grad ikke vil bli vesentlig tilsidesatt.
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OPPSUMMERING
Etter en samlet vurdering mener vi fordelene med dispensasjon er større enn ulempene. Ettersom
det kun er et forholdsvis lite areal av fritidsboligen som berøre hensynssonen, anses det som at
hensynet med grønnstrukturen ikke vil bli vesentlig tilsidesatt. Og at i den grad fordelen for
tiltakshaver med aktuell plassering vil være av større betydning.
I tillegg er hensynssonen for grønnstruktur regulert som en del av tomtearealet. Det anses dermed at
det ikke vil være av vesentlig betydning for omkringliggende naboer og berørte parter om en liten del
av hensynssonen på den aktuelle eiendommen er bebygd.

Med vennlig hilsen

Robert Børø
Børø Byggservice AS
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Ingress
Behandling av dispensasjon i medhold av plan- og bygningsloven kap. 19.
Saksopplysninger
Bakgrunn
Odd Erling Ree har søkt om dispensasjon fra reguleringsplanen Soknedal sentrum/ny E6
(planID: 2010003). Det søkes dispensasjon for oppføring av en garasje på eiendommen gbnr.
81/33.
Beliggenhet
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Omsøkt eiendom ligger ved Nyhus, i Soknedal.

Figur 1: Omsøkt eiendom er anvist med rødt omriss og rød pil.

Dagens situasjon
Omsøkt eiendom er i følge matrikkelen etablert i 1978 og bebygd med én enebolig, deler av en
garasje/uthus/anneks samt en annen uregistrert bygning. Eiendommen er i AR5 definert som
bebygd.
Følgende kartinnsynsløsninger er undersøkt:
 NVE Atlas (flom- og skredfare) - ingen registreringer som berører tiltaket.
 Naturbase (natur, kulturminner, friluftsliv, MIS) – ingen registreringer som berører
tiltaket.
 Kommunens viltkart – ingen registreringer som berører tiltaket.

Figur 2: Omsøkt eiendom er anvist med rødt omriss.
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Figur 3: Situasjonskart som var vedlagt søknaden. Angir omsøkt garasje med svart omriss og rød pil.

Planavklaring
Omsøkt område omfattes av reguleringsplanen Soknedal sentrum/ny E6 (planID: 2010003),
regulert til bolig. Det søkes dispensasjon fra byggegrense mot vei, fastsatt i reguleringsplanen.

Figur 4: Utdrag fra reguleringsplanen Nedre Nyhuslia boligfelt. Omsøkt eiendom er anvist med rødt omriss.

Søkers begrunnelse for tiltaket
Søkers begrunnelse er vedlagt i sin helhet. Oppsummert baserer begrunnelsen seg på at
nabotomtene har oppført garasjer med lik avstand til veien.
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Forutsetninger som må oppfylles for å kunne gi dispensasjon
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom hensynet til
bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelser, ikke vesentlig blir
tilsidesatt.
Samt at fordelene med å innvilge dispensasjonen må være klart større enn ulempene, etter en
samlet vurdering.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
Dispensasjonen kan gis både midlertidig og varig. Det kan i tillegg settes vilkår ved
dispensasjonen.
Høring/nabovarsel
Trøndelag fylkeskommune i brev datert, 20.02.2019
Ingen merknader, men minner om aktsomhetsplikten i kulturminneloven.
Fylkesmannen i Trøndelag i brev datert, 20.02.2019
Ingen merknader, men minner om prinsippene i naturmangfoldloven.
Enhet for eiendom og kommunalteknikk i Midtre Gauldal kommune i notat datert, 27.02.2019
«Bakgrunn Odd Erling Ree har søkt om dispensasjon fra reguleringsplanen Nedre Nyhuslia
boligfelt (planID: 2016002). Det søkes dispensasjon for oppføring av en garasje på eiendommen
gbnr. 81/33.
Kartskisse viser ønsket beliggenhet og utsnitt fra reguleringsplanen fra 2017 viser byggegrensen
det må dispenseres fra.

Søkers begrunnelse for tiltaket er oppsummert basert på at nabotomtene har oppført garasjer med
lik avstand til veien.
Vurdering:
I forhold til andre garasjer så er det en garasje med lignede avstand to hus lenger sør og noen
lenger opp i feltet av nyere dato og er oppført før reguleringsplanen fra 2017 som har
byggegrense mot den kommunale vegen.
Det er planlagt økt utbygging i nærområdet og dette vil skape mer trafikk i området
Den foreslåtte plasseringen er nok ikke til et stort hinder for trafikksikkerheten da utkjøring vil
foregå der det den er i dag. Den vil ligge litt lavere enn vegen, men forholdsvis nært slik at
påkjøringen vil bli som i dag og er i dag ikke til noe stort hinder, men trafikken vil øke noe til det
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nye feltet og dette vil bli rett i svingen. Flere garasjer så nære vegen kan være med å skape en
tyngde av bebyggelse som fører innskrenkende på den visuelle sikten langs vegen i sin helhet.
Garasjen vil bli liggende lavere enn vegen og i sammenheng med den korte avstanden til vegen
så kan dette skape driftsproblemer ved avstand i forhold til snøbrøyting, spesielt hvis det
plasseres hengere og andre gjenstander mot vegen.
Det som er mest tungtveiende i vurderingen for den kommunale vegmyndigheten er at
reguleringsplanen er av relativt ny dato, og det betyr at vurderingen av byggegrenser i denne er
tatt i forhold til eksisterende bebyggelse. En dispensasjon fra denne vil dermed kunne skape
presedens i forhold til byggegrensen med ytterligere plassering av garasjer langs den kommunale
vegen og dette vil da føre til at vegen gradvis bli mer uoversiktlig og trafikkfarlig, samt at det det
blir vanskelig å bli kvitt snø fra vegen.
For den kommunalvegmyndigheten ser en at plasseringen ikke er relativt til stor ulempe, men i
en større sammenheng vil dette være med å kunne gi en uønsket fremtidig sitasjon med flere
dispensasjoner fra reguleringsbestemmelsene. Vi vektlegger dette tyngst og derfor er det ikke
ønskelig at det gis dispensasjon fra byggegrensen».
Vurdering
Kommunens vegmyndighet har vært på befaring og skriver i sin uttalelse at garasjen kan
innskrenke den visuelle sikten langs vegen og medføre driftsproblemer ift. snøbrøyting.
Rådmannen vurderer dette som svært uheldig og vurderer videre at innvilgelse av dispensasjon
vil sette planen vesentlig til side, dette ved at formålet med en byggegrense bla. er snø lagring og
sikring av god sikt for trafikantene.
Reguleringsplanen ble vedtatt i 2010 og det er ikke tidligere blitt innvilget dispensasjon fra
byggegrensen. Innvilgelse av dispensasjon i denne saken vil derfor kunne skape presedens for
lignende, fremtidige saker. Noe som igjen kan medføre aksept for bygging i strid med
byggegrensen, til ulempe for trafikksikkerhet og kommunens behov for å vedlikeholde vegen.
Rådmannen har forståelse for tiltakshavers ønske om en garasje innenfor byggegrensen, men
vurderer at dette ikke er et hensyn som kan tillegges avgjørende vekt i dispensasjonsvurderingen.
Et siste moment i vurderingen er at eiendommen ligger i umiddelbar nærhet til et område hvor
det planlegges fremtidig boligutbygging. Utbygging av området vil medføre trafikkøkning, slik
at området blir ytterligere trafikkfarlig.
Rådmannens videre vurdering er at fordelene ved å innvilge dispensasjon ikke er klart større enn
ulempene.
Vurdering etter prinsippene i naturmangfoldloven §8-12
§8 – Kunnskapen ansees som god nok i denne saken.
§9 – Føre – var – prinsippet vurderes som god nok.
§10 – Økosystemets tilnærming og samlet belastning vurderes til å ikke bli større.
§11 – Kostnadene og miljøforringelsene skal bæres av tiltakshaver.
§12 – Tiltakshaver er ansvarlig for at miljøforsvarlige teknikker nyttes.
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Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår søknad om dispensasjon for oppføring av omsøkt garasje på
eiendommen gbnr. 81/33.
Vedtaket begrunnes med at fordelene ved å innvilge dispensasjon ikke er klart større enn
ulempene og at innvilgelse av dispensasjon vil sette planen vesentlig til side.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven § 19-2.

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 25.03.2019
Vinsnesbakk (BFL) fremmet alternativ innstilling:
Saken utsettes for befaring.
Alternativ innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Saken utsettes for befaring.
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Anine Lillevik
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John Ivar Reitan
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2019/85-8

27.02.2019

Høringssvar fra EKT som kommunal vegmyndighet - søknad dispensasjon fra
reguleringsplan - oppføring av garasje til bolig - gbnr 81/33
Bakgrunn Odd Erling Ree har søkt om dispensasjon fra reguleringsplanen Nedre Nyhuslia
boligfelt (planID: 2016002). Det søkes dispensasjon for oppføring av en garasje på eiendommen
gbnr. 81/33.
Kartskisse viser ønsket beliggenhet og utsnitt fra reguleringsplanen fra 2017 viser byggegrensen
det må dispenseres fra.

Søkers begrunnelse for tiltaket er oppsummert basert på at nabotomtene har oppført garasjer med
lik avstand til veien.
Vurdering:
I forhold til andre garasjer så er det en garasje med lignede avstand to hus lenger sør og noen
lenger opp i feltet av nyere dato og er oppført før reguleringsplanen fra 2017 som har
byggegrense mot den kommunale vegen.
Det er planlagt økt utbygging i nærområdet og dette vil skape mer trafikk i området
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Den foreslåtte plasseringen er nok ikke til et stort hinder for trafikksikkerheten da utkjøring vil
foregå der det den er i dag. Den vil ligge litt lavere enn vegen, men forholdsvis nært slik at
påkjøringen vil bli som i dag og er i dag ikke til noe stort hinder, men trafikken vil øke noe til det
nye feltet og dette vil bli rett i svingen. Flere garasjer så nære vegen kan være med å skape en
tyngde av bebyggelse som fører innskrenkende på den visuelle sikten langs vegen i sin helhet.
Garasjen vil bli liggende lavere enn vegen og i sammenheng med den korte avstanden til vegen
så kan dette skape driftsproblemer ved avstand i forhold til snøbrøyting, spesielt hvis det
plasseres hengere og andre gjenstander mot vegen.
Det som er mest tungtveiende i vurderingen for den kommunale vegmyndigheten er at
reguleringsplanen er av relativt ny dato, og det betyr at vurderingen av byggegrenser i denne er
tatt i forhold til eksisterende bebyggelse. En dispensasjon fra denne vil dermed kunne skape
presedens i forhold til byggegrensen med ytterligere plassering av garasjer langs den kommunale
vegen og dette vil da føre til at vegen gradvis bli mer uoversiktlig og trafikkfarlig, samt at det det
blir vanskelig å bli kvitt snø fra vegen.
For den kommunalvegmyndigheten ser en at plasseringen ikke er relativt til stor ulempe, men i
en større sammenheng vil dette være med å kunne gi en uønsket fremtidig sitasjon med flere
dispensasjoner fra reguleringsbestemmelsene. Vi vektlegger dette tyngst og derfor er det ikke
ønskelig at det gis dispensasjon fra byggegrensen

Med hilsen
John Ivar Reitan
Enhetsleder Eiendom og kommunalteknikk

Kopi til:
Anine Lillevik
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