Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Utvalg for næring, plan og miljø
346, Rådhuset
04.04.2014
12:00

Møtet vil bl.a. omhandle de videre planene for strekningen E6, Vinndalslien – Korporals bru. Som
avtalt i forrige møte vil Statens vegvesen gi en detaljert innføring i saken.
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere
beskjed.
Ytterligere henvendelser vedrørende møteinnkallingen må fremkomme innen fredag 04.04.2014
Framlagte saker er godkjent av rådmann/enhetsleder.
Støren, den 31.03.2014
Hubertina Doeven
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Sign………………………….
Torstein Rognes (Leder)
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Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Lukket

PS 55/14

Referatsaker

RS 18/14

Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2023

2013/2822

PS 56/14

Bærekraftig reisemålsutvikling - avslutting av prosjektet

2013/2144

PS 57/14

Klagebehandling - klage fra Adv.firmaet Christensen mfl.
på vedtak i sak 5/4 - fradeling av tomt til kyllingfjøs

2014/250

PS 58/14

Førstegangs behandling: Reguleringsplan - utvidelse
Bakkhåggån boligfelt - gbnr 130/3, Aasenhus, 7288
Soknedal - tiltakshaver Ola Østhus (fortsettelse av sak
08/2903)

2013/1452

PS 59/14

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - påbygg
forretningsbygg - gbnr 2/32, Moøya, 7290 Støren - søker
Harald Larsen

2014/414

PS 60/14

Klage på vedtak - Søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel for fradeling av tilleggsareal fra
eiendommen gbnr 5/1 til boligeiendommen gbnr 5/17

2014/650

PS 61/14

Klage på vedtak i sak PS122/13 - avslag på søknad om
dispensasjon for bygging i LNF-område - bygging av naust
- gbnr 26/1 Røsbjørgen ved Samsjøen

2013/3602

PS 62/14

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel fradeling av boligtomt - gbnr 50/1, 7290 Støren - søker
Eivind Dragset

2013/1242
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Arkivsaksnr

PS55/14Referatsaker
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Besøksadresse:
Stortorget 7, Oslo
Postadresse:
Pb 4350
2308 Hamar
Sentralbord
Jernbaneverket:
05280

Til
høringsinstans
Dato:
Saksref:

14.02.2014
201207570

Reg. nr:
NO 971 033 533 MVA
Bankgiro:
7694.05.01888
www.jernbaneverket.no

Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2023
Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2023 er nå vedtatt etter å ha vært på høring.
Forslag til handlingsprogram 2014-2023 ble sendt på høring 20. september med høringsfrist 20.
desember. 102 høringsuttalelser fordelt på 17 fylkeskommuner, 42 kommuner, 37
interesseorganisasjoner og 6 transportører er kommet inn. Mange uttaler ønske om å fremskynde
prosjekter og påpeker behov for mer vedlikehold og flere utbygginger.
Handlingsprogrammet er Jernbaneverkets oppfølging av rammene og føringene i Nasjonal Transportplan
2014-2023. Høringsrunden har således ikke gitt vesentlige endringer i prioriteringene av de viktigste
tiltakene.
Handlingsprogrammet er tilgjengelig på Jernbaneverkets hjemmeside.

Med vennlig hilsen

Terje S. Vegem
sjefingeniør
Jernbaneverket
Plan- og myndighetskontakt
Mobil: 916 56 130
E-post: tev@jbv.no
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Saksframlegg

Arkivnr. U64
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø
Kommunestyret

Saksnr. 2013/2144-5
Utvalgssak
Møtedato
56/14
04.04.2014
Saksbehandler: Hubertina Doeven

Bærekraftig reisemålsutvikling - avslutting av prosjektet

Dokumenter i saken:
1 S Saksfremlegg - Bærekraftig reisemålsutvikling 2013-2016
2 U Søknad om Bygdeutviklingsmidler 2013
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
3 X Særutskrift - Saksfremlegg - Bærekraftig
reisemålsutvikling 2013-2016
4 I
Bærekraftig reisemålsutvikling - søknaden trukket
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
5 S Bærekraftig reisemålsutvikling - avslutting av prosjektet

Saksopplysninger
Det vises i sin helhet til vedlagt særutskrift – Samlet saksframlegg.
Kommunen har hatt fokus på bygdeutvikling som næring siden 2005, både selvstendig og i et
samarbeid med nabokommunene. Det ble i høst 2013 gjort et nytt forsøk på å revitalisere prosjektet
og det har vært lagt fram til politisk behandling i en rekke utvalg, samt fattet vedtak i
kommunestyret – sak 62/13. Prosjektet skulle opprinnelig være i drift fram til mars 2015.
Etter dette har prosjektlederen gått ut i svangerskapspermisjon, men av ulike årsaker, herunder
usikkerhet rundt finansieringen har det ikke bli satt inn vikar. Det er nå klart at det økonomiske
grunnlaget for prosjektet ikke er tilfredsstillende, verken innenfor de ordinære økonomiske
rammene eller via eksterne friske midler. Det gjelder vesentlig mangel på tildeling av midler fra
regionale myndigheter.
Vurdering
Intensjonene om lokal næringsutvikling, slik de er beskrevet i saksdokumentene høsten 2013, har
ikke endret seg. Skal man imidlertid lykkes med det relativt høye ambisjonsnivået som er tenkt, bør
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dette helst realiseres gjennom det allerede etablerte næringssamarbeidet som kommunen er
involvert i. Det forventes en positiv og høy satsing blant kommunens egne private næringsaktører,
herunder nydannete næringsforeninger, samt at det er en økende tilrettelegging for næringsaktivitet
gjennom ulike delprosjekter.
Rådmannen anbefaler at kommunen i framtiden har fokus på lokal næringsutvikling – styrke
kompetanse og bidrar økonomisk – gjennom de ordinære etablerte ordningene. Rådmannen
anbefaler at prosjekt Bærekraftig reisemålsutvikling avsluttes.

Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslutter prosjektet Bærekraftig reisemålsutvikling slik den ble vedtatt i
kommunestyret i sak 62/13, møtedato 21.10.2013.
Prosjektet kan ikke finansieres tilfredsstillende på grunn av manglende eksterne midler.
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Saksframlegg

Arkivnr. U64
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø
Utvalg for helse og omsorg
Formannskapet
Utvalg for oppvekst og kultur
Kommunestyret

Saksnr. 2013/2144-1
Utvalgssak
Møtedato
101/13
26.08.2013
18/13
26.08.2013
78/13
07.10.2013
22/13
21.10.2013
62/13
21.10.2013
Saksbehandler: Kari Sunnset

Saksfremlegg - Bærekraftig reisemålsutvikling 2013-2016

Dokumenter i saken:
1 S Saksfremlegg - Bærekraftig reisemålsutvikling 2013-2016
2 U Søknad om Bygdeutviklingsmidler 2013

Fylkesmannen i SørTrøndelag

Vedlegg
1

Strategidokument - Prosjekt Bærekraftig reisemålsutvikling

2

Tilsagn om BU-midler — BUA 27/2012 - Bygdeutviklingsprosjekt
2012-2015

Saksopplysninger
Bakgrunn
Midtre Gauldal kommune har siden 2005 hatt et prosjektorientert fokus på lokal verdiskaping. Siden oppstart har
det vært ulike mål med prosjektets fokus:
2005 – 2009 – Fokus på felles markedsføring og salg. I 2009 ble samarbeidsnettverket På ville veier i Midtre
Gauldal etablert som en egen medlemsorganisasjon.
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2010 – 2012 – Det ble her satt fokus på definering av bærende produktkonsepter og peke på muligheter og
utviklingspotensial for Gauldalen som et attraktivt reisemål. Det ble i denne perioden utarbeidet en markedsstrategi
for effektiv reiselivsutvikling i Midtre Gauldal kommune samt satt fokus på utvikling av Storbekkøya
Museumsseter og Skårvold Gård som to potensielle reiselivsprodukt.
2012 – 2015 – Prosjektet fikk nytt navn; Bygdeutviklingsprosjektet i Gauldalen. Målet frem mot 2015 var å ha
fokus på bærekraftig reisemålsutvikling i form av vertskap, tilgjengeliggjøring av kulturminner samt synliggjøring
ved bruk av nasjonal skiltstandard.
2013 – 2016 - Prosjekt Bærekraftig reisemålsutvikling. Her vil det sette fokus på å samordne, organisere og
effektivisere kommunens satsing på det som har blitt omtalt som bygdeutvikling, reiseliv, natur- og kulturbaserte
næringsutvikling over lengre tid.

Faktiske opplysninger
Utarbeidet “Markedsstrategi for effektiv reiselivsutvikling i Midtre Gauldal kommune 2012” definerer i grove trekk
det lokale reisemarkedet som følger:


Større andel av det inneværende lokale markedet trøndere, der man stort sett enten er på gjennomreise eller
på dagstur.



Hovedformål med reisen til Støren er laksefiske og handel. Her ser man en stor andel av betalingsdyktige
”godt voksne” (50+) med god og økonomi innen kulturarrangement, jakt og fiske.



Det skandinaviske og europeiske markedet viser en markedsandel på 25 %.



30 % av det norske markedet kommer fra Sør – Norge og er som oftest tilknyttet laksefiske i Gaula.



Det lokale markedet assosierer området med Gaula, Forollhogna, Wienerbrød fra Størens Bakeri og Marit
Bjørgen.

I senere tid ser vi at det har vært en økende vekst med natur- og kulturopplevelser i kommunen. Gode eksempler er
Bør Børson Jr. på Støren, Villaksens dag, Singsås Familiefestival, Øveregga Villmarksfestival, “12 lod sølv” ved
Storbekkøya Museumsseter, fuglesafari ved Storlykkja Gård, hesteridning ved Øveregga Fjellgård og laksefiske
ved Storstuu Winsnes.
Kommunen kan også vise til et unikt samarbeid med Melhus og Holtålen kommuner gjennom felles
turistinformasjonen ved Gaula Natursenter. Et viktig samarbeid som er en stor styrke for reiselivet i regionen og
kommunen for øvrig.
Det er også stor og økende vilje til å satse på reiseliv blant næringsaktørene i kommunen, både som tilleggsnæring
og hovednæring. Spesielt ser man dette blant den yngre generasjon som har tatt eller skal ta over familiens gård.

Vurdering
Utarbeidet Markedsstrategi for effektiv reisemålsutvikling 2011 viser at næringsaktørene i Midtre Gauldal
kommune leverer allerede opp til merkevaren Norge - et reisemål med naturbaserte ferieopplevelser med sine
stedsegne opplevelser. Aktørene opp i mot laksefiske er i dag med på å styrke Trøndelag som en laksefiskeregion.
Gaula er omtalt som en av Europas beste sportsfiskeelver og kan tilby et variert og godt tilrettelagt tilbud innen
overnatting, guiding og salg av fiskekort langs hele elva.
Som en av 33 andre kommuner i Norge, har Midtre Gauldal kommune status som Nasjonalparkkommune. En status
som gir kommunen bedre mulighet til lokal næringsutvikling og er spesielt viktig for reiselivet dersom det
tilrettelegges for dette på et strategisk overordnet nivå.
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Utfordringen for reiselivet i kommunen er at næringsaktører blir for små og sårbare til selv å kunne ta en tydelig
markedsprofil. Dette var også utgangspunktet for etableringen av samarbeidsnettverket ”På ville veier i Midtre
Gauldal”, men fremdeles ser vi at selve reiselivstilbudet blir for lite synlig ovenfor nødvendig markedet.
Det er med dette stort behov for å definerer en tydelig markedsprofil av Midtre Gauldal kommune som et helhetlig
reiselivsprodukt samt tilrettelegge for et styrket samarbeid opp i mot våre regionale sentra innen natur og kultur.

Fokus på bærekraftig reisemålsutvikling vil her være strategisk viktig for Midtre Gauldal kommune i det å
tilrettelegge en utvikling som vil sikre, bevare, utvikle og formidle kommunens natur- og kulturarv i et
markedsorientert og langsiktig perspektiv.

Økonomiske konsekvenser
Det vil ikke påløpe noen økonomiske konsekvenser for kommune for resten av året 2013 da dette allerede er
finansiert med tidligere tildelte midler opp i mot Bygdeutviklingsprosjektet i Gauldalen 2012, se vedlegg.
Kostnadene i forbindelse med gjennomføring av prosjektet i år 2014 og 2015 vil påvirke den kommunale
økonomien samt stille krav til eksterne midler. Følgende budsjett og finansieringsplan er utarbeidet i henhold til
prosjektets hovedaktiviteter frem mot 2016.

Budsjett
Det er her tatt en grov beregning i henhold til prosjektets hovedaktiviteter. Man vil ha et spesielt behov for å ta inn
ekstern arbeidskraft i forhold til kartlegging og registrering av natur- og kulturminner i 2015 da det er et krevende
tidsarbeid.
Beskrivelse

2014

2015

Lønn og adm. kostnader
prosjektleder (100 %)
Utarbeidelse av merkevarestrategi

500 000

500 000

300 000

0

Kartlegging og registrering av naturog kulturminner

300 000

500 000

Tilrettelegging av turløyper

100 000

200 000

Regionalt reiselivsråd

100 000

100 000

1 300 000

1 300 000

Sum kostnader

Finansieringsplan
Det er dialog med alle de potensielle finansieringspartnere som nevnt nedenfor i tabell, men det er fortsatt ikke gitt
noen tilsagn for 2014 og 2015.
Blilyst – programmet vil bli lagt ned etter år 2014, de er derfor ikke lagt inn som finansieringspartner i 2015.
Sør-Trøndelag fylkeskommune er potensielle finansieringspartnere opp i mot den nye tilskuddsordningen for
skilting og gradering av lokale turløyper i Trøndelag.
Innovasjon Norge blir sett på som den økonomisk største finansieringspartner opp i mot deres merkeordning for
bærekraftig reisemål.
Aktør
Kommunale midler

2014

2015

200 000

400 000
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Næringsfond

50 000

50 000

RDA - midler

200 000

200 000

Blilyst

200 000

0

50 000

50 000

600 000

600 000

1 300 000

1 300 000

Sør Trøndelag fylkeskommune
Innovasjon Norge
Sum inntekter

Konklusjon
Rådmann anbefaler å legge til rette for et mer langsiktig og markedsorientert samspill mellom det private
næringslivet, kommunal planlegging og offentlig forvaltning. Det er med dette som utgangspunkt utarbeidet et
strategidokument for bærekraftig reisemålsutvikling. Et prosjektfokus som frem mot 2016 vil ha som formål å
tilrettelegge en mer helhetlig og langsiktig reisemålsutvikling som vil definere og utarbeide en mer tydelig rolle- og
ansvarsfordelinger mellom reiselivsaktørene i et markeds- og produktorientert perspektiv.

Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune viderefører prosjektet Bærekraftig reisemålsutvikling basert på det
vedlagte strategidokumentet, datert 16.08.2013.
Forutsetningen er at den eksterne finansieringen tildeles.

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 26.08.2013
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Midtre Gauldal kommune viderefører prosjektet Bærekraftig reisemålsutvikling basert på det
vedlagte strategidokumentet, datert 16.08.2013.
Forutsetningen er at den eksterne finansieringen tildeles.

Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 26.08.2013
Rådmannens forslag ble vedtatt med 4 mot 2 stemmer.

Vedtak
Midtre Gauldal kommune viderefører prosjektet Bærekraftig reisemålsutvikling basert på det
vedlagte strategidokumentet, datert 16.08.2013.
Forutsetningen er at den eksterne finansieringen tildeles.
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Saksprotokoll i Formannskapet - 07.10.2013
Innstillingen fra utvalg for helse- og omsorg og utvalg for næring- plan og miljø enstemmig vedtatt.
Vedtak
Midtre Gauldal kommune viderefører prosjektet Bærekraftig reisemålsutvikling basert på det
vedlagte strategidokumentet, datert 16.08.2013.
Forutsetningen er at den eksterne finansieringen tildeles.

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og kultur - 21.10.2013
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Midtre Gauldal kommune viderefører prosjektet Bærekraftig reisemålsutvikling basert på det
vedlagte strategidokumentet, datert 16.08.2013.
Forutsetningen er at den eksterne finansieringen tildeles.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.10.2013
Rådmannen fremmet følgende tilleggsforslag:
Finansiering av prosjektet utredes i kommende handlingsplan med økonomiplan.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Rådmannens tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak
Midtre Gauldal kommune viderefører prosjektet Bærekraftig reisemålsutvikling basert på det
vedlagte strategidokumentet, datert 16.08.2013.
Forutsetningen er at den eksterne finansieringen tildeles.
Finansiering av prosjektet utredes i kommende handlingsplan med økonomiplan.
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Saksframlegg

Arkivnr. 153/3
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2014/250-4
Utvalgssak
Møtedato
52/14
25.03.2014
57/14
04.04.2014
Saksbehandler: Hubertina Doeven

Klagebehandling - klage fra Adv.firmaet Christensen mfl. på vedtak i sak 5/4 fradeling av tomt til kalkunfjøs gnr/bnr 153/3

Dokumenter i saken:
1 I
Forberedelser til utarbeidelse av klage - ber om å
få tilsendt kopi av vedtak
2 I
Klage på vedtak - Avslag på søknad om
fradeling av grunneiendom - gbnr 153/3 søker Per Johnny Fossum
Inkl. vedlegg om to sammenlignbare saker
3 U Foreløpig svarbrev - Klage på avslått søknad om
fradeling av grunneiendom
4 S Klagebehandling - klage fra Adv.firmaet
Christensen mfl. på vedtak i sak 5/4 - fradeling
av tomt til kyllingfjøs
Vedlegg er uthevet i fet skrift, samt:
 Søknad om deling av grunneiendom, datert 20.05.2010
 Søknad om deling av grunneiendom, datert 19.07.2013
 Delegert vedtak 5/4, datert 16.01.2014

Advokatfirmaet Christensen - Ertsaas Kjøren - Smalås ANS
Advokatfirmaet Christensen Ertsaas - Kjøren - Smalås ANS
Advokatfirma Christensen mfl. v Bertil
V. Smalås

Saksopplysninger
Bakgrunn
Adv.firmaet Christensen, Ertsaas, Kjøren og Smalås klager i brev datert 27.01.2014 på delegert
vedtak 5/4, om å fradele en tomt på ca 2 daa med eksisterende kalkunfjøs. Advokat Smalås
representerer Per Johnny Fossum eier eiendommen Flatåsen gnr/bnr 155/2 og Lyset gnr/bnr
153/1 og 3.
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Det delegerte vedtaket er datert 16.01.2014 og klagen er dermed rettidig innkommet. Det klages på
kommunens saksbehandling, bevisvurdering og rettsanvendelse. Midtre Gauldal kommune
praktiserer at delingssaker etter både jordloven og plan- og bygningsloven behandles i samme sak
med samme vedtaksnummer – her nr 5/4, men med ulik hjemmelshenvisning.
Innhold i det delegerte vedtaket
Den aktuelle saken er behandlet etter jordlovens § 12, hvor den omsøkte fradelingen er blitt avslått.
Deretter er saken behandlet etter plan- og bygningslovens § 20-1 bokstav m) med samme resultat.
Begrunnelse for avslaget etter jordloven er slik:
Dette begrunnes med at det allerede er fradelt ca 2 dekar fra samme eiendom (jfr LNT sak 49/07) til
samme formål, og fordi det kan synes som om kalkunproduksjonen i begge husene som ligger inntil
hverandre etter hvert skal driftes av samme eier, jfr inngåtte forpaktningskontrakter, som opphører ved
utgangen av 2014.
Søkeren har ikke etter kommunens vurdering begrunnet søknaden om fradeling på en tilfredsstillende måte.
Fradelingen legger ikke til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur i
landbruket. Formålet med delingsbestemmelsen er å sikre og samle ressursene som grunnlag for
landbruksdrift for nåværende og framtidige eiere. Kommunen kan ikke se at søknaden ivaretar dette. Med
bakgrunn i at deler av installasjonene som tjener kalkunproduksjonen er etablert utenfor angitte tomter,
fører ikke delingen til driftsmessige gode løsninger. Delingen kan derfor føre til drifts- og miljømessige
ulemper for landbrukseiendommen gbnr 153/1, 3 gjennom arronderingsmessige forhold, vanskelig adkomst,
tråkk og slitasje på eiendommen tomta er omsøkt fradelt.
Kommunen kan derfor ikke etter en samlet vurdering se at omsøkt fradeling vil føre til en tjenlig og variert
bruksstruktur i området.
Begrunnelse for avslaget etter plan- og bygningsloven er slik:
Vedtaket begrunnes med at en sektormyndighet har innstilt negativt i saken.
Klagens innhold
Klageren viser til
 Sakens faktiske sider, slik den oppfattes fra klagerens side.


Sakens rettslige sider etter jordloven og med henvisning til plan- og bygningsloven. Det vises til
endring i jordloven i 2013 og tilhørende retningslinjer i form av rundskriv. I tillegg vises det til
jordlovens § 12 tredje ledd og konkret rettsanvendelse og konkluderer at det ikke foreligger
tungtveiende hensyn som taler mot en fradeling.



Under ”anke over saksbehandlingen” vises det til to andre delingssaker og dermed påberopes
forskjellsbehandling.



Det legges til slutt ned påstand hvor det delegerte vedtaket 5/4, datert 16.01.2014 gjøres
ugyldig, samt at saksomkostninger kreves tilkjent i medhold av forvaltningsloven.

Klagebrevet er på 8 sider og det vises i sin helhet til brevet som er vedlagt denne saken for detaljert
innhold.
Klageren legger til grunn at dersom vilkårene i jordloven er oppfylt vil fradeling etter plan- og
bygningsloven kunne skje. Kommunen oppfatter derfor klagen til kun å gjelde
jordlovsbehandlingen.
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Vurdering
Rådmannen velger kun å kommentere de delene i klagen som enten er feilaktig framstilt eller
fortjener kommentar for nærmere utdypning eller presisering.
Sakens faktiske sider
Det er korrekt at Midtre Gauldal kommune mottok søknad om fradeling av kalkunfjøs nr 2 i 2010.
Søknaden ble imidlertid ikke behandlet fordi grunneier Fossum ikke svarte på kommunens brev av
20 jan. 2011 og heller ikke etter purring i brev av 1. april samme året. På denne tiden ble det
etterlyst nærmere informasjon, som skulle danne grunnlag for saksbehandlingen. Kommunen har en
plikt til å sørge for at en sak er så godt som mulig belyst før vedtak fattes. Ikke før i juni i 2013
ettersendte Fossum den etterspurte, men fortsatt mangelfulle informasjonen. Kort etter ble han i et
tredje brev fra kommunen – juli 2013 – gjort oppmerksom på at hans søknad var foreldet og at en
eventuell oppfølging av saken bare kunne skje via en ny søknad på oppdatert skjema og med de
fullstendige opplysningene som hele tiden var etterlyst.
Med bakgrunn i de mangelfulle opplysningene og at kommunen selvsagt ikke var ukjent med klagen
som lå til Statens landbruksforvaltning (SLF) om standardisert erstatning, ble vedtak i delingssaken
ikke fattet før i januar 2014. SLF-saken skulle ikke i seg selv legges til grunn for den aktuelle
fradelingssaken, men ville muligens kunne gi kommunen den nærmere informasjonen som hele
tiden ble etterlyst. Som kommunen skrev i delingssaken:
”…er det nødvendig å få kompetanse om hvem det er som skal eie eiendommene, og hvem det er som skal ha ansvaret
for drift før fradelingssaken tas opp til behandling etter jordlovens § 12.”
Det presiseres at kommunen har gjort en individuell skjønnsmessig helhetsvurdering i delingssaken,
som er basert på de knappe opplysningene som forelå. Først i foreliggende klagen fra Advokat
Smalås får kommunen nærmere begrunnelser for fradelingsbehovet, blant annet økonomiske
forutsetninger og forlengelse av forpaktningsavtalene.
Klageren fører fram at fradeling vil skjerme selve landbrukseiendommene for den risiko opplåning
og investering i kalkunfjøs medfører. Kommunen har kjennskap til andre saker hvor bankene har
tatt pant i gårdene i tillegg og en kan derfor stille spørsmål om realiteten av denne skjermingen.
Søker kunne i hvert fall ha opplyst om dette og med bekreftelse fra finansinstitusjon eller en
helhetlig plan over finansieringen, ville det ha gitt kommunen opplysningsverdi for
saksbehandlingen.
Når det gjelder forpaktningsavtalen så utløper den i slutten av 2014. Som nevnt får kommunen
opplysning om forlengelse først i dette klagebrevet.
Sakens rettslige sider og konkret rettsanvendelse
Klageren mener at i en delingssak kan kommunen ikke legge vekt på at produsentene kan komme til
å handle i strid med gjeldende regelverk.
Kommunen er enig i dette og framholdt derfor i sin saksbehandling at
”Det er kommunen som avgjør om det skal gis samtykke til søknader om deling av landbrukseiendommer.
Fylkesmannen er klageinstans. I disse delingssakene kan ikke kommunen ta hensyn til at tomtedelingen kan legge
til rette for et regelstridig samarbeid. Kommunen kan informere partene i delingssaken om
samarbeidsbestemmelsene…”
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Kommunen har altså lagt vekt på andre forhold enn dette i sin begrunnelse for avslag.
Klageren betviler om kommunens forslag til mulige løsninger ville gitt et annet utfall om noen av de
4 punktene hadde blitt oppfylt.
Kommunen har oppfylt sin plikt til å være opplysende og veiledende, og derigjennom forsøkt å gi
mulige løsninger for å sikre søkerens framtid. Dette til tross for foran nevnte manglende
informasjon fra søkers side. Kommunen avviser bestemt at dette er gjort ut fra spekulative motiver.
Nettopp mangel på informasjon har ført til at kommunen har måttet drøfte og holde åpent flere
alternative løsningsforslag, f.eks mulig eiendomsoverdragelse til datter eller oppsigelse av
forpaktningsavtalen til Lyset gård AS. Derfor har kommunen i vedtaket lagt vekt på at søker ikke
har begrunnet sin søknad om fradeling tilfredsstillende nok og dette er blant annet avslagshjemmel.
Kommunen er også uenig med klageren som mener at bruksstrukturen ikke endres, jf.
argumentasjonen på side 5 i klagen, fjerde avsnitt. Pr i dag er kalkunhuset på eiendommen gnr/bnr
153/3 driftsbygningen på eiendommen gnr/bnr 153/1 og 3 og disse to bruksnummer representerer
en og samme landbrukseiendom. Fradeling av driftsbygning fra en landbrukseiendom vil helt klart
medføre endring i bruksstrukturen.
Klageren bestrider også momentet ”fritt omsettelig”, så lenge aktuelt areal ligger i et
landbruksområde regulert til dette formålet. Han mener at en slik eiendom i praksis vil være
uomsettelige i markedet. Kommunen kan delvis forstå argumentasjonen, men er ikke enig i den
fordi parsellen reelt kan videreselges uten nærmere landbruksfaglige vurderinger. Dermed blir
bruksstrukturen endret og hensynet og formålet med delingsbestemmelse vesentlig tilsidesatt.
Kommunen holder også fast ved at installasjonene som delvis er etablert utenfor de aktuelle
tomtene – både den fradelte og omsøkte – ikke gir gode drifts- og miljømessige løsninger.
Kommunen mener at dette forholdet i tillegg svekker jordlovens intensjon om å sikre og samle
ressursene som grunnlag for landbruksdrift.
Anke over saksbehandlingen
Klageren anfører videre at det er gjort saksbehandlingsfeil. Vurderingen som kommunen har gjort
er kortfattet og begrunnelsen oppfattes mangelfull, noe som skal ha hatt direkte innvirkning på
vedtakets innhold. Blant annet vil klageren at kommunen skulle ha redegjort for hvilken betydning
SLFs vedtak i klagesakene har hatt for kommunens konklusjon.
Til dette er det å si at kommunen nettopp har holdt seg fra å legge SLFs vedtak til grunn i sin
begrunnelse. SLF-saken og vedtaket er kommentert i saksutredningen, men kommunen har ikke
brukt den som begrunnelse for avslaget i fradelingssaken. Avslaget er tuftet på en selvstendig
helhetsvurdering hvor det grunnleggende problemet har vært mangel på informasjon. Som nevnt
ovenfor har kommunens hensikt vært å få fram nærmere informasjon, for å fatte et tilfredsstillende
vedtak. Når den ikke forelå måtte utfalle være avslag av søknaden.
Påstand om forskjellsbehandling avvises. Kommunen mener at sammenligningen ikke er relevant.
Midtre Gauldal kommunen har lagt fram en grundig saksbehandling med tilfredsstillende vurdering
og like grundig begrunnelse.
Konklusjon
Klageren har i klagen framsatt noen flere opplysninger om behov for fradeling av tomt for
kalkunfjøs. Rådmannen mener imidlertid at det fortsatt hersker usikkerhet omkring eierforhold,
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driftsansvar og økonomi som skal kunne danne grunnlag for en tilfredsstillende saksbehandling og
vedtak. Den opprinnelige begrunnelse i delegert vedtak 5/4 står vedlag.
Rådmannen anbefaler at klagen ikke tas til følge.
Vedtak etter plan- og bygningslovens § 20-1 bokstav m) opprettholdes også.

Rådmannens innstilling
I medhold av forvaltningslovens § 34 tas ikke klagen slik den er framsatt i brev datert 27.01.2014 av
Advokat Smalås i Adv.firmaet Christensen, Ertsaas, Kjøren og Smalås, til følge.
Begrunnelse er at manglende informasjon fortsatt gir usikkerhet omkring eierforhold, driftsansvar
og økonomi som skal kunne danne grunnlag for en tilfredsstillende saksbehandling og vedtak.
Delegert vedtak nr. 5/4 av 16.01.2014 opprettholdes i sin helhet.

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 25.03.2014
Enhetsleder informerte om at de konkrete detaljene skulle beskrives av Kommunens
landbruksrådgiver, Arild Røttum. Grunnet sykdom kunne han dessverre ikke møte opp i anledning
møtet. Saken ble derfor foreslått utsatt til neste møte grunnet mangel på informasjon.
Vedtak
Saken utsettes.
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KLAGE PÅ VEDTAK OM FRADELING AV TOMT —SAK NR. 5/14
GNR 153 BNR. 31 MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. REF. 2013/2195-4.
1. Innledning
Jeg representerer Per Jolumy Fossum. Det vises til Midtre Gauldal kommunes vedtak
datert 16. januar 2014 vedrørende avslag på søknad om fradeling av tomt. Fristen for
klage er tre uker regnet fra den dagen vedtaket kom frem til Fossum. Klagen er fremsatt
rettidig.
Klagen gjelder kommunens saksbehandling, bevisvurdering og rettsanvendelse.

2. Sakens faktiske sider
Det vises til fremstillingen av saken faktiske sider i vedtaket. Per Johnny Fossum eier
eiendommen Flatåsen gnr. 155 bnr. 2 og Lyset gnr. 153 bnr. 1 og 3. Flatåsen med
tilhørende jord, skog og bygninger er forpaktet bort til Tone Fossum fra 2004. Lyset ble
fra 2004 forpaktet bort til Lyset gård AS vi Fossum. Virksomhetene står nå for produksjon
av kalkun fra to kalkunfjøs. Fjøsene er lokalisert i nærheten av hverandre.
Per Johnny Fossum og Tone Fossum har valgt å skille ut driften av kalkunproduksjonen i
egne aksjeselskaper (driftsselskaper). Jeg finner grunn til å presisere at adgangen til å
etablere aksjeselskaper innenfor landbruket har stått åpen i mange år, selv om slike
etableringer frem til nå ikke har vært så vanlige. En gårdbruker står i utgangspunktet helt
fritt til å velge selskapsform for virksomheten.
Fossum søkte i 2007 om fradeling av ca. 2 dekar tomt fra Lyset til oppføring av
kalkunfiøs. Kalkunfiøset ble fradelt gnr. 153 bnr. 3 og gitt matrikkelnummer 153 bnr. 6.
Kalkunfjøset med tilhørende tomt inngår i virksomheten til Flatåsen Drift AS og er en
tilleggstomt til eiendommen Flatåsen, gnr. 155 bnr. 2. Begge kalkunfiøsene ble bygd i
2007, og virksomheten startet opp fra og med september 2007.
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Fossum har behov for fradeling av begge kalkunhusene. Dette har sammenheng med at
produksjonen av kalkun er begrenset til fjøsbygningen. Det er investert betydelige
summer i kalkuntjøsene, og det vil være behov for betydelige investeringer på sikt, bl.a. i
forbindelse med utskifting av driftsmidler og inventar. En fradeling vil være gunstig ved
at investeringer kan sikres med pant i selve kalkuntjøset med tilhørende tomt, noe som
bidrar til at landbrukseiendommene for øvrig skjermes for den risiko opplåning og
investeringer i kalkunfjeset medfører.
Fossum søkte første gang om fradeling av kalkunfiøs nr. 2 i 2010. Denne søknaden ble
ikke behandlet, og han søkte etter anmodning fra kommunen på nytt i 2013.
Saksbehandlingen tok lang tid som følge av at kommunen ønsket å avvente utfallet av en
klagesak som lå til Statens landbruksforvaltning (SLF) vedrørende påstander om ulovlig
driftssamarbeid mellom Lyset gård AS og Flatåsen drift AS. Vedtaket fra SLF forelå den
20. desember 2013. Kommunens søknad om fradeling av tomt ble avslått den 14. januar
2014.
Uten at det har betydning for saken kan jeg opplyse at vedtakene fra SLF er påklaget til
Landbruks- og Matdepartementet i medhold av forvaltningsloven § 35 annet ledd. Dersom
klagen ikke fører frem, er det aktuelt å få lovligheten av vedtakene prøvd for domstolene.
Forpaktningsavtalene inngått mellom grunneier, Tone Fossum og Lyset gård AS inngått i
2004 vil bli fornyet. Bakgrunnen for bruken av I 0-års forpaktningsavtaler er at avtaler om
forpaktning utover 10 år krever myndighetenes samtykke, jf. jordloven § 12 første ledd.

3. Sakens rettslige sider
Delingssøknaden må behandles etter jordloven § 12 og plan- og bygningsloven § 20-1
første ledd, bokstav m.
Jeg legger til grunn at fradeling i henhold til plan- og bygningslovens regler vil
godkjennes dersom vilkårene i jordloven § 12 er oppfylt. I det følgende behandles av den
grunn kun vilkårene i jordloven § 12.

3.1 Jordloven

12 —ut an s unkter for vurderin en

Jordloven § 12 første ledd bestemmer at deling av eiendom må godkjennes av
departementet. Bestemmelsens tredje ledd regulerer de momenter som skal tillegges vekt i
vurderingen av om samtykke skal gis. § 12 tredje ledd har slik ordlyd:
«Ved avgjerd av om samtykke ni deling skal givast skal det leggjast vekt på om delinga
legg til rette fbr ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår
mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om delinga forer til ei driftsmessig god
loysing. og om delinga kan fore til drifis- eller miljomessige ulemper for landbruket i
området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i
jordlova.».
Jordloven § 12 ble endret fra og med juni 2013. Landbruks- og Matdepartementet har i
rundskriv M-1/2013 datert 1. juli 2013 utarbeidet retningslinjer for vurderingen av
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delingssøknader etter jordloven §§ 9 og 12.
Det fremgår av rundskrivet punkt 5.3 at en søknad som ikke er endelig avgjort når
lovendringen trer i kraft, skal vurderes etter reglene i jordloven § 12 slik de er etter
lovendringen. De nye reglene skal brukes når kommunen vurderer søknaden som
førsteinstans og Fylkesmannen som klageinstans selv om søknaden er kommet inn før
reglene ble endret.
Formålet med lovendringen var å gjøre det enklere å få tillatelse til fradeling av
grunneiendom. Det følger av rundskrivet punkt 7.1 nederst på side 13 at:
«Hensiklen med endringene er å flytte oppmerksomheten bort fra forbud. Utgangspunktet
for bestemmehen om deling skal være at deling skal tillates dersom det ikke går ut over de
interessene bestemmelsen skal verne om.».
annet avsnitt på side 14 presiseres den betydelige endringen av rettstilstanden
lovendringen har medført:
«For lovendringen kunne en ikke gi samiykke til deling med mindre ett av to lovvilkår var
oppffit. Nytt tredje ledd åpner for enfriere tilnærming ettersom forvaltningen ikke lenger
trenger å vurdere lovbestemte vilkår for å gi samtykke. Den friere tilnærmingsmåten og
synliggjoringen av sentrale elementer i formålsbestemmelsen gårfram av tredje ledd.»
Av rundskrivets punkt 7.3.1 fremgår det bl.a. at den eiendommen som søkes fradelt skal

betraktes isolert. Det er i rundskrivet også redegjort nærmere for hvilke forhold som skal
vektlegges i vurderingene etter § 12 tredje ledd, første og annet punktum.
Det følger av rundskrivet punkt 8.3.1 første ledd at: « Vedavgjorelsen av om samtykke til
deling skal gis, skal det etter tredje ledd forste punktum legges vekt på om delingen legger
til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket. Denne vurderingen er sentral
og er utgangspunktet for vurderingen av søknaden. Synet på hva som er en tjenlig variert
bruksstruktur i landbruket vil kunne endre seg over tid, og bestemmelsen gjør det mulig å
ta hensyn til samfunnsutviklingen i området. Dette gjelder for eksempel hvilken
bruksstruktur som er tjenlig ut fra hensynet til bosetting på landbrukseiendommer og
arbeidsmuligheter.».
I punkt 8.3.2 omtales vurderingen etter tredje ledd annet punktum. Det fremgår bl.a. at:
«Tredje ledd annet punktum stiller opp de landbruksmessige hensynene som vurderingen
skal ta utgangspunkt i. 1 vurderingen inngår blant annet hensynet til vern av
arealressursene, om delingen forer til en driftsmessig god løsning, og om delingen kan
fore til drifts- eller miljomessige ulemper. Dersom disse momentene ikke taler mot delin
skal tillatelse gis.». (min understrekning).
Kommunene skulle gjennom lovendringen gis bedre handlingsrom for å løse konkrete
utfordringer i slike saker, jf. Prp.127L (2012-2013) s. 25. Uttalelsen fra departementet
understreker at endringen vil få meget stor betydning for rettstilstanden ved at jordloven §
12 går fra å være en «forbudsbestemmelse» til å være en «rettighetsbestemmelse». Det er
helt sentralt at utgangspunktet nå, i motsetning til tidligere, er at tillatelse til deling skal
gis dersom ikke tungveiende hensyn taler imot.
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3.2 Vurderin

o konkret rettsanvendelse —"ordloven

12 ftecre ledd

Det foreligger i denne saken ikke tungtveiende hensyn som taler mot at fradeling skal
skje.
Tomten som søkes fradelt er ca. to dekar, og den er bebygd med kalkunfiøs. Tomten kan
ikke alene gi grunnlag for lønnsom drift, men skal inngå som tilleggsareal til
virksomheten på Lyset gård AS. Arealet har ingen kvaliteter som landbruksjord i
tradisjonell forstand, og hensynet til vem av arealressurser, samt hensynet til tjenlig og
variert bruksstruktur i landbruket vil ikke bli påvirket av fradelingen. Delingen vil heller
ikke medføre endringer i driften eller føre til miljømessige ulemper. Virksomheten vil
foregå akkurat som før.
Formålet med fradelingen av kalkunfjøset er legitimt, all den tid formålet er å skjerme
resten landbrukseiendommen for risiko ved investeringer i kalkunfiøset. En fradeling vil
på denne måten at landbruksarealene på Lyset kan eies og drives som før, uavhengig av
om kalkunvirksomheten kan opprettholdes som før.
Kommunen har tilsynelatende begrunnet vedtaket i de hensyn som er relevante i forhold
til jordloven § 12 tredje ledd, men begrunnelsen midt på side 4 er kortfattet. Det er på den
annen side gitt en inngående beskrivelse og vurdering av utfallet i klagesaken fra SLF på
sidene 3 og 4. Kommunen anfører midt på side 3 i vedtaket at
«Statens landbruksjorvaltning mener at Lyset gård og Flatåsen drift samarbeider nært om
produksjonene. Etter en konkret skjonnsmessig helhetsvurdering har Statens
landbruksforvaltning kommet til at nevnte eiendommer har samarbeidet i slik grad at de
anses for å ha okonomiske interesser i samme produksjon.
Dette gjor at kommunen må være ekstra påpasselig i forhold til hehandling av soknad om
fradeling av ytterligere arealer til fiorfeproduksjon for å unngå å komme i en situasjon
med industriproduksjon. Det er derfor mye bedre om eier endrer eierforholdene på
eiendommene forst, og søker om samtykke tilfradeling etterpå.».
Det er direkte feil når kommunen i vedtaket fremholder at Statens landbruksforvaltning
«mener at Lyset gård og Flatåsen drift samarbeider for nært om produksjonene.».
Vedtakene fra SLF gjelder i en periode i 2008 og 2009 da Tone Fossum var midlertidig
bosatt i Bodø. Dette fremgår klart av vedtakene i SLF.
I tillegg er det trukket en konklusjon i fire punkter («mulig losning kan være»), men det er
høyst uklart om delingstillatelse ville blitt gitt dersom noen av punktene hadde blitt
oppfylt.
Kommunen viser til SLFs rundskriv 45/12, og det anføres, om jeg har oppfattet
kommunens redegjørelse riktig, at rundskrivet støtter kommunens vurdering av at
«Tillatelse til at landbrukseiendommer deles etter jordlovens § 12, kan denne tillatelsen
legge til rette for at de involverte produsentene, bevisst eller ubevhst, etablerer et
regelstridig samarbeid». Dette blir etter vår oppfatning fullstendig feil. Kommunen kan i
en sak om fradeling av eiendom ikke legge vekt på at produsenter kan komme til å handle
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i strid med gjeldende regelverk for husdyrkonsesjon mv. Mener kommunen at den private
part er uredelig og at hensynet til ham taler for at fradeling ikke skal gis, eller mener
kommunen at regelverket er vanskelig å praktisere med den følge at den private part må
skjermes mot løsninger som kan bidra til at regelverket for husdyrkonsesjon ikke kan
komme til å bli overtrådt?
Kommunen spekulerer i fremtidige hendelser nederst på side 2 og øverst på side 3 i
vedtaket. Fossum har i søknaden den 20. juni 2013 redegjort for at den fradelte tomten
skal tilknyttes eiendommen Lyset, gnr. 153 bnr. I og 3. Kommunen vurderer da at
«Dersom det er slik at produksjon av kalkunpå tomt nr. 2, omsøktfradelt 19.7.2013skal
knyttestil eiendommenLyset gbnr 153/1 og 3, og den som eier/driver denneeiendommen,
som sokerenskriver i brev av 20-6.2013,vil dette bety at ToneFossumvil stå ansvarlig
for kalkunproduksjoneni beggekalkunhusene,dersomhun tar over eiendommenL set
gbnr 153/1 og 3.». (min understrekning).
Vurderingen av sakens faktiske og rettslige sider skal skje med utgangspunkt i forholdene
på vedtakstidspunktet, og kommunen har ingen holdepunkter for å legge til grunn at Tone
Fossum skal overta Lyset. Per Johnny Fossum er 51 år gammel og har planer om å drive
Lyset i mange år fremover. I tillegg har han fire livsarvinger. Det er ikke avgjort hva som
skal skje med Lyset i tiden etter at Fossum har avsluttet virksomheten en gang i fremtiden.
Kommunen kan ikke spekulere i at Tone Fossum kommer til å overta Lyset. Dersom hun
skulle komme til å overta Lyset, vil hun ha anledning til å leie ut kalkunfjøs nr. 2. Dette
styrker næringsgrunnlaget for Lyset. i og med at hun dermed kan leie ut dette
kalkunfiøset. Tilsvarende argument er tillagt vekt til fordel for et vedtak om fradeling i
sak nr. 161/13 datert 24. mai 2013. Denne saken er omtalt i punkt 3.3 nedenfor.
Kommunen må forholde seg til at de produksjoner som skjer i dag, med etablerte
kalkunfiøs fra forskjellige kalkunfjørs og selskaper, er lovlig. Kommunen må ta for gitt at
kalkunprodusenter som enhver annen utøver av næringsvirksomhet i kommunen vil
overholde gjeldende regelverk innenfor landbmket, uavhengig av at det gis tillatelse til
fradeling av eiendom.
I den konkrete vurderingen på side 4 i vedtaket kommer det tydelig frem at kommunen tar
feil utgangspunkt ved vurderingen etter jordloven § 12. Kommunen uttaler i vedtaket at
«Fradeling til søker som omsøktvil ikke legge til rettefor en tjenlig og variert
bruksstruktur.». Det blir vektlagt at «Beggetomtenevil bli fritt omsehligeobjekter i
markedel uten tilknytning ti1 landbrukseiendommen,
dette bidrar ikke til variert
bruksstruktur.». Kommunen legger med dette til grunn at Fossum har ansvaret for å
godtgjøre at vilkårene i § 12 tredje ledd er oppfylt før tillatelse til fradeling kan skje. Dette
blir ikke riktig, da fradelingen ikke vil medføre en endring i bruksstrukturen. Så lenge
bruksstrukturen vil være den samme etter fradelingen, kan ikke argumentet brukes som et
moment som taler for avslag. Det fremgår klart av rundskrivet punkt 8.3.2 at
rettstilstanden nå er endret på dette punkt ved at søknader skal innvilges dersom de
momenter loven nevner, ikke taler mot fradeling.
Dette blir heller ikke riktig å legge til grunn at den nye grunnenheten vil miste enhver
tilknytning til landbrukseiendommen. Enhver eiendom er i prinsippet fritt omsettelig i
markedet, men det kan ikke være tvil om at en fradelt eiendom med kalkunfjøs i praksis
vil være uomsettelig i markedet. Tomten er lokalisert i et område som er regulert til
landbruk. Det er ikke mulig å benytte tomten til feks. boligbygging uten en
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reguleringsendring eller samtykke fra kommunen. Kalkunfiøsene er og vil være knyttet til
landbruksvirksomheten på Lyset og Flatåsen. At en landbrukseiendom (driftsenhet) består
av flere matrikkelenheter er ikke uvanlig, noe jordloven § 12 også tar høyde for i
bestemmelsens sjette ledd.
Kommunen har videre lagt til grunn at installasjonene som tjener kalkunproduksjonen i
begge husene er etablert utenfor de fradelte tomtene. Dette stemmer ikke, og vi er usikre
på hva det siktes til her. Kalkunproduksjonen driftes fra kalkunfiøsene. Det finnes en
garasje like ved fiøsene. Nødstrømsaggregat er oppbevart i denne, men garasjen er ingen
nødvendig betingelse for kalkunproduksjonen. Kommunen ga tillatelse til fradeling av
kalkuntjøs nr. 1. Det er ikke etablert nye bygninger eller lignende installasjoner i
tilknytning til produksjonene etter dette.
Det anføres på denne bakgrunn at tillatelse til fradeling av eiendommen i henhold til
jordloven § 12 skal gis.

3.3 Anke over saksbehandlin en
Det anføres at vedtaket er ugyldig som følge av saksbehandlingsfeil.
Kommunens vedtak er skrevet over flere sider, men selve vurderingen er kortfattet over
ett avsnitt på side 4. Begrunnelsen er etter vår oppfatning mangelfull, og manglene har
hatt innvirkning på vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 25. jf. § 41. Det vises i den
forbindelse til at kommunen ikke har redegjort for hvilken betydning SLFs vedtak i
klagesakene har hatt for kommunens konklusjon. Utfallet i Idagesaken fra SLF har
sannsynligvis hatt stor betydning for vurderingen, selv om dette ikke uttrykkelig er nevnt i
vedtaket på side 4. Kommunen har bl.a. argumentert for at det ikke bør tillates fradeling
som «bevisst eller ubevisst» kan føre til ulovlig produksjonssamarbeid. Kommunen synes
i tillegg å ha den oppfatning at de produksjoner som drives på Flatåsen og Lyset fortsatt er
regelstridig. Kommunen har videre konkludert i fire punkter på side 3, men det er helt
uklart hvilken relevans konklusjonene har i forhold til utfallet av delingssaken.
Kommunen skulle redegj ort for hvilken relevans forholdene hadde for søknaden, men
dette er ikke gjort. Denne uklarheten må medføre ugyldighet.
Det anføres videre at vedtaket er ugyldig på ulovfestet grunnlag, som følge av at vedtaket
uforholdsmessig tyngende og et utslag av usaklig forskjellsbehandling, og det er tatt
utenforliggende hensyn ved at vedtakene fra SLF sannsynligvis er tillagt avgjørende vekt i
vurderingen. Vedtaket fremstår også som sterkt urimelig.
Kommunen behandlet i mai og juni 2013 to saker om fradeling av tomt til kalkun- og
kyllingproduksjon.

I sak nr. 140/13 fikk Odd Tømmerås tillatelse til deling av ca. 2,5 dekar til driftsbygning
for kalkunproduksjon til sønnen Vidar. Bakgrunnen for søknaden var behov for større
kalkunfjos for å øke produksjonen. Søknaden ble behandlet etter jordloven § 12, slik den
lød før lovenclringen sommeren 2013.
Bilag 1:

Kopi av vedtak i sak nr. 140/13 datert 23. mai 2013.
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Den konkrete begrunnelsen på side 2 er interessant, da saken er meget lik vår sak.
Det fremgår at far og sønn driver hvert sitt kalkunhus. Kommunen påpeker at det er viktig
å overholde gjeldende regelverk for husdyrkonsesjon (ulovlig produksjonssamarbeid). Det
fremgår videre at
«Etablering av ny kalkunproduksjon påfradelt tomt i området kan oppfattes som styrking
av næringsgrunnlagei for kjøperen. Tomta blir salgbar i det frie markedet. I og med at
kjoperen skal ta over landbrukseiendommen etter hvert, kan etableringen beiy en stor
styrking av næringsgrunnlaget på landbrukseiendommen på lang sikt. Dette huset kan
leies bort og gi god leieinntekt. Vi kan ikke se at etableringen vil gi en stor utfordring mht
drifisulemper jor landbruket i området. Fradelingen vil ikke få betydning for
kulturlandskapet.».
Kommunen legger til grunn at fradeling vil være heldig, selv om de to produksjonene vil
komme på «samme hånd» i fremtiden. Det vises til at det ene kalkunhuset «kan leies bort
og gi god leieinntekt». Hvorfor slike argumenter ikke er tillagt vekt på tilsvarende måte i
saken til Fossum er uforståelig. Ikke minst gjelder dette når loven i mellomtiden er endret
for å gjøre det enklere å få tillatelse til fradeling etter jordloven § 12. Det vil utvilsomt bli
enklere å leie ut kalkuntjøset dersom det er etablert på en egen tomt.
Det vises også til vedtak i sak nr. 161/13, hvor det ble gitt tillatelse til fradeling av ca. 5
dekar tomt til etablering av kyllingtjøs. Bakgrunnen for søknaden var «å få bedre
jinansieringsbetingelser».
Bilag 2:

Kopi av vedtak i sak nr. 161/13 datert 7.juni 2013.

Sakene viser at kommunen har hatt en liberal praksis hva gjelder å gi tillatelse til fradeling
av tomt til kalkun- og kyllingproduksjon. Praksisen ser ut til å være vesentlig strammet
inn etter at loven ble endret. Praksisendringen er på ingen måte godt begrunnet, og det
foreligger dermed et utslag av usaklig forskjellsbehandling som må medføre at vedtaket er
ugyldig.

4. Saksomkostninger
Saksomkostninger ved klagebehandlingen kreves tilkjent i medhold av forvaltningsloven
§ 36.
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5. Påstand
Det nedlegges slik påstand:
1. Midtre Gauldal kommunes vedtak i sak nr. 5/14, ref. 2013-2195-4 er ugyldig.
2. Per Johnny Fossum tilkjennes saksomkostninger.

—Medhilsen

Bertil V. malå's
Advokat

Kopi: Per Johnny Fossum, 7288 SOKNEDAL
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PerJohnnyFossum
7288 SOKNEDAL

Deresref:

Vår ref
2010/1512-5

Dato
20.01.2011

Søknad om deling av grunneiendom - gbnr 153/3
Viser til søknadom delingav grunneiendomav 20.05.2010hvor det søkesom fradelingav et
arealpå1600m2 fra eiendommengbnr153/3.
Denneparsellenpå171dekarskogble i 1988ervervetfra Midtre Gauldalkommunepå
konsesjongitt av fylkeslandbruksst
yret. Eiendommenble ervervetsomtillegg til eiendommen
Lysetgbnr153/1.I dagoppfattesdetderforsomom eiendommengbnr153/3er parsellunder
hovedeiendommen
Lysetgbnr153/1.Det blir derforriktig å knyttefradelingsspørsmålet
ogsåtil
eiendommengbnr153/1.
I dealler flestesakersomomhandlerlandbrukseiendommer,
vil detværejordlovensomsetter
premisser for fradeling av arealer.
Med bakgrunni at eiendommener landbrukseiendom
somnyttestil jordbrukog skogbruk,kan
denikke delesutenat detgis samtykkefra kommunenetterjordlovens§ 12. For at vi skalfå
gjort vurderingeri forhold til delingsforbudet,er detnødvendigat kommunenfår opplyst
formåletmedfradelingen.Her mådetoppgishvaarealetskalbrukestil. Detteharfor landbruk
sin del betydningi forhold til om deter samfunnsin
teresserknyttet til arealeti delingssaken,eller
om fradelingener forsvarligut fra hensynettil denavkastningresteiendommen
kangi.
Ved avgjørelsenskaldetblantannetogsåtashensyntil godkjenteplaneretterplan- og
bygningsloven,drifts- og miljømessigeulemperfor landbruket,kulturlandskapetog den
samfunnsnyttenenfradelingvil gi.
Søknadeninneholderikke informasjonder dissespørsmålene
avklares.Vi ønskerderforvedlegg
som beskriverdisseforholdene.
Dersomarealblir godkjentfradelt,vil dissebli fritt omsettelige.I forbindelsemeddette mådet
ordnesmedsikring av adkomstertil omsøkt areal.Vi berom dokumentasjonpåat tilstrekkelig
adkomsttil arealetsomsøkesfradelter sikret.
Postadresse
Telefon
7290STØREN
7240 3000
E-post:postmottak@midtre
-gauldal.kommune.no
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Telefaks
72 4030 01

Bank
Org.nr
4342.06.00101 970187715
www.midtre-gauldal.kommune.no

Tegninn ønsketarealpåvedlagtkartutsnitt.Merk at detbørværeminimum4 m fra evt bygning
til nabogrense.
Med bakgrunni at regelverketi jordbruketbegrensermulighetenfor driftsfellesskapmellom
foretak,er det avgjørendeå få opplysthvilken produksjonsomskalforegåpåarealet,og om
detteer enproduksjonsomkanbli konsesjonsbelagt.
Ut overdetteer detnødvendigå vite hvem
som skaleiearealet,o g hvilket selskapevt produksjonskaltilknyttes.
Vi imøtesersvarfra Dem.
Når nødvendiginformasjonforeliggervil vi såsnartsommulig forberedesakenfor behandlingi
NPM – utvalget.

Med hilsen

Aril Røttum
Rådgiver

Øyvind Aundal
faglederplan.og byggesak

Vedlegg:Kartutsnitt
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Per Johnny Fossum
7288 SOKNEDAL

Deres ref:

Vår ref
2010/1512-8

Dato
16.07.2013

Vedrørende søknad om deling av grunneiendom 153/3 - saken avsluttes
Midtre Gauldal kommune har mottatt brev fra deg registrert hos oss den 4.07.2013. Brevet er ment
til å gi utfyllende opplysninger som er etterspurt i tidligere korrespondanse, vedrørende søknad om
deling av gnr/bnr 153/3.
Vi beklager å måtte meddele at din søknad har overskredet den lovpålagte tidsfristen. Det er mer enn
tre år siden søknaden er fremmet, mens kommunens etterspørsel etter dokumentasjonen er mer enn
to år siden. Skjemaet som ble benyttet i 2010 er et utgått skjema, selv på den tiden.
Du opplyser videre at driftsbygningen nå er oppført og produksjonen er i gang. Dette skal være i
tråd med meldingssaken som er sendt kommunen i 2007.
Midtre Gauldal kommune oppfatter det slik at du fortsatt er interessert å dele fra den aktuelle
parsellen. Vi ber derfor om at du starter søknadsprosessen på nytt, og det vil bli opprettet en ny sak i
kommunen. Foreliggende sak må avsluttes.
I tillegg til at du må søke på gjeldende og rett skjema, må du ha nabovarsel og kartutsnitt over den
delen av eiendommen som viser det aktuelle tiltaket inntegnet. Videre må det gjøres rede for de
samme momentene som er etterspurt i den tidligere saken, f.eks sikring av adkomster til omsøkt
areal..
Når dette foreligger komplett vil vi på nytt kunne behandle din søknad. Ta kontakt om noe er uklart.
Med hilsen
Hubertina Doeven
Enhetsleder Næring, Plan og Forvaltning

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

Telefon
72 40 30 00
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Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning
Søknad om deling i medhold av plan- og bygningsloven og rekvisisjon av oppmålingsforretning i medhold av matrikkelloven.
-jfr. kap.3 og 7 i matrikkelloven med tilhørende forskrift og § 20-1.1eddm) jf. §§26-1 tam 27-4 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008.
•

Kommunens navn

Md

GaJail

ostnr.

Adresse

oststed

,S-0)6("dd

I

01-

-

-

•.

Saker etter matrikkelloven kap. 3 og 7 med forskrift:

Tiltak etter pb1§ 20-1m):

p
fl
n

fl E. Grensejustering (forskrift § 34)
n F. Klarlegging av eksisterende grense (forskrift § 36)
E G. Uteareal av eierseksjon (forskrift § 35)

A. Fradeling av grunneiendom
B. Fradeling av anleggseiendom / volumeiendom
C. Arealoverfødng
D. Festegrunn

fl H. Matrikulering av jordsameie (forskrift § 32)
p

.

fl
n

II-

I

.e-

s-

.

•

I. Matrikulering av umatdkulert grunn (forskrift § 31)

-

Utsettelse av oppmålingsforretning etter plan- og bygningsloven § 21-9 fierde ledd
Søknad om utsatt oppmålingsforretning etter matrikkelloven § 6 andre ledd, forskdft § 25

Begrunnelse:

I

p

I

I

Oppmålingsforretning der oppmålingsforretning har vært utsatt

Gjelder saksnr.:

E

Selvstendig eiendom

n Bolighus
n
fl
n
E

Varehandel / bank / hotell / restaurant
Offentlig virksomhet

16197,

-11

.*-

Gjenværende parsell etter tiltak:
Anslått nettoareal

11,

-

FyIldyrka areal

Bnr.

Fnr.

Sjekk gjeldende
reguledngsplanbestemmelseom
hva som er tillatt grad av utnytting

Anslått grad av utnytting dersom
parsell er bebygd

Anslått grad av utnytting
dersom parsell er bebygd

-.11-

Gnr.

[giLandbruk / fiske
fl Naturvern
E Offentlig friluftsområde
E Offentlig veg
E Annet kommunikasjonsanlegg/ teknisk anlegg

Fritidshus
Industri / bergverk

Ny parsell:
Anslått nettoareal

Tilleggsareal til

*.

Overfiatedyrka
areal

si

ee

see

Innmarksbeite

-

•••• •

Produktiv skog

Annet
markslag

Sum
areal

Areal som
ønskes fradelt
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E Reguleringsplan
fl Kommuneplan
fl Annet (lov, forskrift, vedtekt, plan)

Dispensasjonssøknaderskal begrunnes særskilt, jfr. plan- og
bygningsloven § 19-2 av 27.06.2008. Begrunnelse for
dispensasjon skal gis på eget ark.
Husk å merke av for dispensasjon på nabovarselet.

• •

.. •

- ••

n Riks- /fylkesveg
fl

fl

E Utvvidet bruk av eksisterende avkjørsel
E Søknad om avkj. tillatelse vedlegges

fl

Offentlig vannverk

n

Annen, eventuelt rettighet på annen eiers grunn vedlegges

Privat vannverk

".11

E Offentlig avløpsanlegg
fl

E Atkomst sikret ifølge vedlagt dokument

. .. •

.

'

Privat veg

Ny avkjørsel fra offentlig veg

E Avkjørselstillatelse gitt

•

Kommunal veg

Privat enkeltanlegg / fellesanlegg

Rettighet på annen eiers grunn vedlegges

E Fullmakt
fl Firmaattest
p Beskrivelse av søknaden / tiltaket
fl Annet

E Kart / Delingsplan
E Gjenpart av nabovarsel
n Avtaler, Dokumentasjon, Private servitutter
p Søknad om dispensasjon

Scc >

al~

K,c/

05

Sq k

0200 1/4

. ai/..ilcuict 74et
c4
f‘&4,
_e cxf

0. 3.2 _

1bit

610 k4

-(4 r

2010 A57.2

fç ro1/41*(--e,var‘ PI

4

‘44_lif

(

0

oc,7

20 f-?-7

arecild /()-(1 Ce.
ki\e4
CWIla,a/ 74(411yD/uty ct,(/S
k0

Ji

76d

Navn (blokkbokstaver) / Adresse / Telefon

Underskrift

Dato

iolga/11

-20/3

W-/Jok‘
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Per Johnny Fossum
7288 SOKNEDAL

Delegert vedtak
Delegerte saker - Næring, plan og miljø - nr. 5/14
Deres ref:

Vår ref
2013/2195-4

Dato
16.01.2014

Søknad om fradeling av grunneiendom - gbnr 153/3 - søker Per Johnny
Fossum
Saksopplysninger:
Per Johnny Fossum søker om fradeling av ca 2 daa rundt påstående kalkunfjøs på eiendommen
gbnr 153/3, ved Lyset, Hauka.
Eiendommen ligger i et område som er avsatt til LNF sone 1 i kommuneplanens arealdel.
Deling av landbrukseiendom er søknadspliktig i medhold av jordlovens § 12.
Opprettelse av ny grunneiendom er søknadspliktig i medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 m).
Vurderinger:
Landbruksfaglig uttalelse i forhold til deling etter jordlovens § 12.
Søkeren har 2 landbrukseiendommer Lyset gbnr 153/1 og 3 og Flatåsen gbnr 155/2 med
bebyggelse. Bebyggelsen består av bolig hus og ulike driftsbygninger. Søkeren bor på
eiendommen Flatåsen i dag.
Eiendommene har følgende arealer i hht arealressurskart AR5:
Dyrka beite prod.skog
myr annet sum
Flatåsen 155/2
97
264
31
26
418
Lyset 153/1, 3
150
1485
356
375
2366
I tillegg leies det arealer i form av tilleggsjord fra Soknedal statsallmenning. Dette utgjør totalt
122 dekar som er lagt til eiendommen Flatåsen gbnr 155/2 under Flatåsen drift as.
Begge eiendommene er bortforpaktet på kontrakter godkjent av kommunen.
Flatåsen gbnr 155/2 er bortforpaktet til Tone Fossum, og Lyset gbnr 153/1, 3 er bortforpaktet til
Postadresse
7290 STØREN
E-post: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no

Telefon
72 40 30 00
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Lyst gård as v/styreleder Per Johnny Fossum
Historikk.
5.7.2007 ble det søkt om samtykke til fradeling av ca 2 dekar fra eiendommen 153/1, 3 til tomt
for kalkunhus, og det ble opplyst om at parsellen skulle brukes som tilleggsareal til gbnr 155/2,
kjøper Per Johnny Fossum, men vil bli drevet av Tone Fossum jf forpaktningskontrakt.
20.6.2007. LNT utvalget ga i sak 49/07 samtykke til fradeling av omsøkt parsell fra eiendommen
gbnr 155/2.
Merknad:
Protokoll for kartforretning av 15.12.09 viser korrekt gbnr i saken. Ny tomt er derfor fradelt gbnr
153/3 og gitt nytt gbnr 153/6. Tomta er på 1997,5 m2. Målebrevet ble tinglyst 8.4.2010 med
dagboknr 247950.
Eiendommen gbnr 153/3 er en parsell med eget gbnr under eiendommen Lyset gbnr 153/1, jfr
fylkeslandbruksstyret, 153/3 ble fradelt v/skylddeling 11.5.1928, og ervervet av Soknedal
kommune 8.2.1929. Pr Johnny Fossum kjøpte tilbake parsellen i 1988.
20.5.2010 søkes det på nytt om fradeling av tomt for kalkunhus, men denne gangen fra
eiendommen 153/3. Omsøkt areal er på 1600 m2.
Som kommunen bemerker i brev av 20.1.2011, er det riktig at delingssaken gjelder eiendommen
gbnr 153/1 og 3. I dette brevet ble det stilt en rekke spørsmål knyttet til ulike tema vedrørende
framtidig eierskap og drift.
1 - formålet med fradelingen
2 - hva arealet skal brukes til
3 - samfunnsinteresser (for eksempel styrking av bosettingen)
4 - hensynet til avkastning på resteiendom
5 - drifts- og miljømessige ulemper
6 - sikring av adkomst
7 - tegning av ønsket areal m/4 m avstand
8 - hvilken produksjon som skal foregå på arealet, om denne kan bli konsesjonsbelagt
9 - hvem skal eie arealet
10 - hvilket selskap produksjonen skal tilknyttes
20.6.2013 svarer Per Johnny Fossum følgende på brevet av 20.1.2011:
Driftsbygning for produksjon av kalkun er oppført, og produksjonen er i gang. Produksjonen er
knyttet til eiendommen Lyset 153/1 og 3, og den som eier/driver denne eiendommen. Adkomsten
til arealet vil sikres med skriftlig avtale/tinglysing av skjøte. Bakgrunn for ønske om fradeling
har med låne-/finansielle betingelser å gjøre.
I og med at saken har tatt lang tid, og at ting har endret seg under veis, ble det enighet om at det
skulle søkes på nytt.
Ny søknad om fradeling av 1997,5 dekar datert 19.7.2013 ble mottatt av kommunen. I denne
vises det til sak 10/1512 og 07/2032, de tidligere fradelingsakene.
Ut fra ovenforstående og dokumenter i saken, kan det se ut som om den første tomta, som ble
fradelt i LNT vedtak 49/07 driftes av Tone Fossum under Flatås eiendommen gbnr 155/2 i
samsvar med forpaktningskontrakt gjeldende i 10 år ut 2014.
Dersom det er slik at produksjon av kalkun på tomt nr 2, omsøkt fradelt 19.7.2013 skal knyttes til
eiendommen Lyset gbnr 153/1 og 3, og den som eier/driver denne eiendommen, som søkeren
skriver i brev av 20.6.2013, vil dette bety at Tone Fossum vil stå ansvarlig for kalkunproduksjonen
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i begge kalkunhusene, dersom hun tar over eiendommen Lyset gbnr 153/1 og 3.
Eiendommen gbnr 153/6 er knyttet til eiendommen gbnr 155/2 gjennom forpaktningskontrakt av
1.1.2005, jfr søknad om deling datert 5.6.2007 fra eier P. J. Fossum. Eiendommen gbnr 153/1, 3
er bortforpaktet til Lyset gård as. Disse kontraktene har gyldighet til 31.12.2014, og er godkjent
av kommunen 10.5.2005.
Ut fra ovenfor nevnte er det usikkerhet omkring eierforhold, og hvem som skal ha driftsansvaret i
det enkelte kalkunhuset framover i tid.
Kommunen har kjennskap til innholdet i saken vedrørende kontroll av foretak i forhold til
reglene om produksjonstilskudd og husdyrkonsesjon – vedtak om driftsfellesskap adressert til
Flatåsen drift as og Lyset gård as, og vedtak i klagesak om PT – Lyset gård as og Flatåsen drift as
datert 20.12.2013. Dette gjør at det er nødvendig å få kompetanse om hvem det er som skal eie
eiendommene, og hvem det er som skal ha ansvaret for drift før fradelingssaken tas opp til
behandling etter jordlovens § 12.
Konklusjon: (mulig løsning kan være)
1 Forpaktningsavtalene til Lyset gård as og Tone Fossum sies opp.
2 Drift av kalkunhus på eiendommen gbnr 153/6 legges til eiendommen gbnr 155/2 i
navnet til Per Johnny Fossum. Eiendommen 153/6 knyttes til eiendommen 155/2.
3 Eiendommen Lyset gbnr 153/1 og 153/3 erverves av Tone Fossum, og bosettes av
henne.
4 Dersom Tone Fossum av økonomiske årsaker mtp låne/finansielle betingelser ønsker
å fradele tomt for kalkunhus til seg selv fra gbnr 153/1, 3, vil dette kunne være en sak
som kan tas opp til vurdering etter at hun har tatt over eiendommen.
Statens landbruksforvaltning mener at Lyset gård og Flatåsen drift samarbeider nært om
produksjonene. Etter en konkret skjønnsmessig helhetsvurdering har Statens
landbruksforvaltning kommet til at nevnte eiendommer har samarbeidet i slik grad at de anses for
å ha økonomiske interesser i samme produksjon.
Dette gjør at kommunen må være ekstra påpasselig i forhold til behandling av søknad om
fradeling av ytterligere arealer til fjørfeproduksjon for å unngå å komme i en situasjon med
industriproduksjon. Det er derfor mye bedre om eier endrer eierforholdene på eiendommene
først, og søker om samtykke til fradeling etterpå.
Statens landbruksforvaltning skriver i Rundskriv 45/12 at de erfarer at flere husdyrprodusenter
har fått fradelt tomter fra sine eiendommer, med den hensikt at det skal etableres
husdyrproduksjon på den fraskilte tomta, og gjerne av noen de har nær relasjon til. I flere tilfeller
har det blitt konstatert et regelstridig samarbeid mellom produksjonen på hovedeiendommen og
produksjonen på den fraskilte tomta etter produksjonstilskudds- og husdyrkonsesjonsregelverket.
Dette viser at når det gis tillatelse til at landbrukseiendommer deles etter jordlovens § 12, kan
denne tillatelsen legge til rette for at de involverte produsentene, bevisst eller ubevisst, etablerer
et regelstridig samarbeid.
Det er kommunen som avgjør om det skal gis samtykke til søknader om deling av
landbrukseiendommer. Fylkesmannen er klageinstans. I disse delingssakene kan ikke kommunen
ta hensyn til at tomtedelingen kan legge til rette for et regelstridig samarbeid. Kommunen kan
informere partene i delingssaken om samarbeidsbestemmelsene etter produksjonstilskudd- og
husdyrkonsesjonsregelverket, samt hvilke konsekvenser et regelstridig samarbeid kan få for dem.
Dette kan bidra til at partene blir mer bevisste på regelverket, noe som igjen kan forhindre dem i
å etablere et regelstridig samarbeid.
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Det vises til nevnte saker behandlet i Statens landbruksforvaltning. Kommunen antar at
regelverket om driftsfellesskap og samarbeid er kjent for søkeren.
Rettslig grunnlag.
Deling av eiendom som er nyttet eller kan nyttes til jord- eller skogbruk må godkjennes av
departementet. Ved avgjørelse om samtykke til deling skal gies, ska det legges vekt på om
delingen legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderingen inngår
hensynet til vern av arealressursene, om delingen fører til en driftsmessig god løsning, og om
delingen vil føre til drifts- og miljømessige ulemper for landbruket i området. Selv om det ikke
ligger til rette for samtykke til fradeling etter dette, kan det tillates deling dersom dette vil ivareta
bosettingen i området.
Vurdering.
I og med at søkeren har fått fradelt ei tomt med kalkunhus tidligere, selv om den er bortforpaktet,
kan vi vanskelig se at denne nye saken med fradeling av tomt nr 2 med kalkunhus vil føre at
bosettingen i området vil bli ivaretatt og styrket for søkeren. Dersom eiendommen Lyset gbnr
153/1, 3 var eid av annen produsent, kunne det vært snakk om fradeling med tanke på styrking og
ivaretakelse av bosetting i området begrunnet i låne- og finansielle betingelser.
Fradeling til søker som omsøkt vil ikke legge til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur.
Begge tomtene vil bli fritt omsettelige objekter i markedet uten tilknytning til
landbrukseiendommer, dette bidrar ikke til variert bruksstruktur.
Deler av installasjonene som tjener kalkunhusproduksjonen i begge husene er etablert utenfor
fradelt tomt og omsøkt fradelt tomt. Dette oppfattes ikke som driftsmessig god løsning verken for
kalkunhustomtene eller landbrukseiendommen gbnr 153/1 og 3.
Plan- og bygningsloven:
Søknaden gjelder fradeling til uendret bruk og er således i tråd med overordnet arealdisponering i
kommuneplanens arealdel, og i utgangspunktet uproblematisk å fradele.
I medhold av plan- og bygningslovens § 21-5 påhviler det imidlertid kommunens bygningsmyndighet
en samordningsplikt med myndigheter med sektorinteresser i saken. Dersom et tiltak betinger
tillatelse fra annen myndighet, og denne tillatelsen av ulike årsaker ikke kan gis, kan ikke
bygningsmyndigheten tillate fradeling.
På bakgrunn av at lokal landbruksmyndighet har innstilt negativt i saken, avslår derfor
bygningsmyndigheten søknaden om fradeling av ca 2 daa rundt påstående kalkunfjøs på
eiendommen gbnr 153/3 i medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 m).
Vedtak:
Jordloven:
Søknad fra Per Johnny Fossum, 7288 Soknedal av 19.7.2013 om fradeling av ca 2 dekar tomt
med påstående kalkunhus fra eiendommen Lyset gbnr 153/1 og 3 avslås med hjemmel i
jordlovens § 12.
Dette begrunnes med at det allerede er fradelt ca 2 dekar fra samme eiendom (jfr LNT sak 49/07)
til samme formål, og fordi det kan synes som om kalkunproduksjonen i begge husene som ligger
inntil hverandre etter hvert skal driftes av samme eier, jfr inngåtte forpaktningskontrakter, som
opphører ved utgangen av 2014.
Søkeren har ikke etter kommunens vurdering begrunnet søknaden om fradeling på en
tilfredsstillende måte. Fradelingen legger ikke til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur i
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landbruket. Formålet med delingsbestemmelsen er å sikre og samle ressursene som grunnlag for
landbruksdrift for nåværende og framtidige eiere. Kommunen kan ikke se at søknaden ivaretar
dette. Med bakgrunn i at deler av installasjonene som tjener kalkunproduksjonen er etablert
utenfor angitte tomter, fører ikke delingen til driftsmessige gode løsninger. Delingen kan derfor
føre til drifts- og miljømessige ulemper for landbrukseiendommen gbnr 153/1, 3 gjennom
arronderingsmessige forhold, vanskelig adkomst, tråkk og slitasje på eiendommen tomta er
omsøkt fradelt.
Kommunen kan derfor ikke etter en samlet vurdering se at omsøkt fradeling vil føre til en tjenlig
og variert bruksstruktur i området.
Plan- og bygningsloven:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 m) avslår Midtre Gauldal kommune søknad om
fradeling av ca 2 daa rundt påstående kalkunfjøs på eiendommen gbnr 153/3 som omsøkt.
Vedtaket begrunnes med at en sektormyndighet har innstilt negativt i saken.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til NPM-utvalget. 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.

Med hilsen

Hubertina Doeven
Enhetsleder Næring, plan og
forvaltning

Rannveig Singsaas
byggesaksbehandler
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Odd Tømmerås
7288 SOKNEDAL

Delegert vedtak
Delegerte saker - Næring, plan og miljø - nr. 140/13
Deres ref:

Vår ref
2013/1023-4

Dato
24.05.2013

Søknad om fradeling - tomt for driftsbygning - gbnr 64/2, 7288 Soknedal søker Odd Tømmerås
Saksopplysninger:
Jordloven:
Odd Tømmerås søkte den 28.3.13 om tillatelse til fradeling av ca 2,5 dekar fra eiendommen
Tømmeråsen gbnr 64/2 for etablering av driftsbygning for kalkunproduksjon. Kjøper av parsellen er
Vidar Tømmerås, sønn av søker. Vidar driver kalkunproduksjon i dag i leid driftsbygning i
nærområdet. Denne er imidlertid ikke stor nok til å produsere tillatt mengde. Han ønsker derfor å
bygge ny driftsbygning. Det er Vidar som skal ta over eiendommen Tømmeråsen 64/2 etter hvert.
Omsøkt areal er registrert som skog, annen jorddekt fastmark og ca 1 dekar dyrkamark i dag.
Søkeren driver med ammekyr og kalkunproduksjon selv, og har følgende arealer i hht
arealressurskartet AR5:
Fulldyrka jord 52 dekar
Produktiv skog middels bonitet 74 dekar
Lav bonitet 87 dekar 161 dekar
Uproduktiv skog 56 dekar
Myr 82 dekar
Annen jorddekt fastmark, tun hustomter med mer 12 dekar
Sum 363 dekar
Eiendom som er nyttet eller kan nyttes til jord- eller skogbruk kan ikke deles uten at det gis
samtykke til deling etter jordlovens § 12.
Plan- og bygningsloven:
Eiendommen ligger i et område som omfattes av reguleringsplan for Ramstadsjøen. Omsøkt parsell
ligger i et område som er avsatt til jordbruk/skogbruk.
Opprettelse av ny grunneiendom er søknadspliktig ihht plan- og bygningslovens § 20-1 m).
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

Vurderinger:
Jordloven:
I hht jordlovens § 12 kan deling bare tillates dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det
eller deling er forsvarlig ut fra hensynet til eiendommens framtidige avkastningsevne.
I de aller fleste saker som omhandler landbrukseiendommer, vil det være jordloven som setter
premisser for fradeling av arealer.
I denne saken handler det om fradeling av arealer til etablering av kalkunproduksjon i nær
tilknytning til arealer som allerede er disponert for kalkunproduksjon. Det er derfor viktig at det i
denne saken blir tatt spesielt hensyn til Rundskriv 45/12 om forholdet mellom fradeling av
tomter etter jordloven og regelstridig samarbeid etter produksjonstilskudd- og
husdyrkonsesjonsregelverket.
Tomta får samme adkomst som eksisterende kalkunhus, og det blir far og sønn som driver hvert
sitt hus. Det er viktig at det ikke foregår regelstridig samarbeid. Det er opplagt at produksjonene
må drives klart atskilt. Dette gjelder spesielt dersom det drives samme type produksjon, og
dersom produksjonene foregår i geografisk nærhet av hverandre, og relasjonene mellom
produsentene er nære. Det kan også ha betydning i en samarbeidsvurdering om en produsent får
fradelt en tomt, og det etableres en tilsvarende produksjon på den atskilte tomten. Spesielt
dersom vedkommende har en nær relasjon til den eller de andre produsentene, er det grunn til å
anta at de samarbeider for tett. Det vil i slike tilfeller stilles krav om at deres respektive
produksjoner drives klart atskilt, og de må regne med at de blir kontrollert.
Etablering av ny kalkunproduksjon på fradelt tomt i området kan oppfattes som styrking av
næringsgrunnlaget for kjøperen. Tomta blir salgbar i det frie markedet. I og med at kjøperen skal
ta over landbrukseiendommen etter hvert, kan etableringen bety en stor styrking av
næringsgrunnlaget på landbrukseiendommen på lang sikt. Dette huset kan leies bort og gi god
leieinntekt. Vi kan ikke se at etableringen vil gi en stor utfordring mht driftsulemper for
landbruket i området. Fradelingen vil ikke få betydning for kulturlandskapet i området.
Samfunnsinteresser av stor vekt.
Fradelingen kan tillates etter dette alternativet dersom fradelingen vil bidra til å opprettholde eller
styrke grunnlaget for bosetting i området. Etableringen vil medføre at næringsgrunnlaget for
eierne blir styrket vesentlig. Dette vil videre bety at mulighetene for bosetting i området vil bli
styrket.
Plan- og bygningsloven:
Veirett/adkomst over eiendommen som parsellen deles fra må tinglyses.
Det er tilgang på tilfredsstillende vann- og avløpsforhold.
Det er ikke gjort registreringer i kommunens kartbase (skog- og viltkartlegging) eller i Direktoratets
Naturbase som kan komme i konflikt med det omsøkte tiltaket. Naturmangfoldlovens prinsipper i
§§ 8-12 vurderes som ivaretatt.
Søknaden er i tråd med reguleringsformålet, og fradeling kan tillates.
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Vedtak:
Jordloven:
Med bakgrunn i dette innstilles det på at det kan gis samtykke til fradeling av ca 2 dekar til tomt
for etablering av kalkunhus på eiendommen Tømmerås gbnr 64/2 som omsøkt med hjemmel i
jordlovens § 12.
Dette begrunnes med at fradelingen vil bidra til å opprettholde og styrke bosettingen i området og
på eiendommen på lang sikt.
Kommunen kan ikke se at fradelingen vil medføre vesentlige uheldige drifts- eller miljømessige
ulemper for landbruket.
Plan- og bygningsloven:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 m) gir Midtre Gauldal kommune tillatelse til fradeling
av rundt 2,5 daa fra eiendommen gbnr 64/2 til oppføring av kalkunhus som omsøkt av Odd
Tømmerås 28.3.13.
Veirett til den fradelte parsellen tinglyses.
Tillatelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato, jf. Plan- og bygningslovens § 21-9.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til NPM-utvalget. 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.

Med hilsen

Hubertina Doeven
Enhetsleder

Aril Røttum
Rådgiver

Rannveig Singsaas
byggesaksbehandler
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Svein Inge Krognes
Hongrø
7288 SOKNEDAL

Delegert vedtak
Delegerte saker - Næring, plan og miljø - nr. 161/13
Deres ref:

Vår ref
2013/964-4

Dato
07.06.2013

Søknad om deling av grunneiendom - gbnr 62/1, Hongrø, 7288 Soknedal søker Svein Inge Krognes
Saksopplysninger:
Jordloven:
Svein Inge Krognes søkte den 4.4.13 om opprettelse av ny grunneiendom på sin eiendom gbnr 62/1,
Hongrø, Soknedal.
Det søkes om tillatelse til fradeling av ca 5 dekar til tomt for etablering av kyllinghus på
eiendommen. Omsøkt areal er registrert som delvis myr og middels bonitet skog, men er ikke
skogbevokst i dag. Arealet skal erverves og benyttes av Svenn Inge Krognes og Tone Lillebudal,
og fradeling ønskes i forbindelse med sikkerhet og lånebetingelser.
Søkeren driver med sau, og har nylig bygd ny driftsbygning (ferdiggodkjent 13.12.2012) med
plass for inntil 150 vf sau. Dyretallet pr 01.01.2013 var 85 voksne og 35 sauer under 1 år.
Besetningen er derfor under oppbygging. I tillegg er det levert mange hyttetomter fra
eiendommen i området omkring Ramstadsjøen, og søkeren driver eget firma som
maskinentreprenør.
Eiendommen har følgende arealer i hht til arealressurskartet AR5:
Fulldyrka jord 117 dekar
Innmarksbeite 14 dekar
Produktiv skog høy bonitet 16 dekar
Middels bonitet 667 dekar
Lav bonitet 345 dekar 1028 dekar
Uproduktiv skog 101 dekar
Myr 140 dekar
Annet, fastmark, tun med mer 15 dekar
Sum 1415 dekar
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

Eiendom som er nyttet eller kan nyttes til jord- eller skogbruk kan ikke deles uten at det gis
samtykke til deling etter jordlovens § 12. I hht jordlovens § 12 kan deling bare tillates dersom
samfunnsinteresser av stor vekt taler for det eller deling er forsvarlig ut fra hensynet til eiendommens framtidige
avkastningsevne. I de aller fleste saker som omhandler landbrukseiendommer, vil det være jordloven
som setter premisser for fradeling av arealer
Plan- og bygningsloven:
Omsøkt areal ligger innenfor et område avsatt til LNF i kommuneplanens arealdel.
Opprettelse av ny grunneiendom er søknadspliktig i medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 m)
Vurderinger:
Jordloven:
I denne saken handler det om fradeling av arealer til seg selv med tanke på å få bedre
finansieringsbetingelser. Søkeren har ikke kraftfòrkrevende produksjon på eiendommen fra før,
og kommer derfor ikke i konflikt med Rundskriv 45/12 om forholdet mellom fradeling av tomter
etter jordloven og regelstridig samarbeid etter produksjonstilskudd- og
husdyrkonsesjonsregelverket. Etablering av kyllingproduksjon på eiendommen, selv om den blir på
fradelt tomt, oppfattes som en styrking av næringsgrunnlaget på eiendommen Hongrød gbnr 62/1,
og spesielt dersom det kan oppnås bedre lånebetingelser.
Tomta blir en salgbar enhet i det frie markedet. I og med at den ligger perifert i forhold til tunet
på eiendommen, vil fradelingen ikke medføre en stor utfordring med hensyn til driftsulemper for
landbruket, eller andre i området. Fradelingen vil ikke få betydning for kulturlandskapet i området.
Samfunnsinteresser av stor vekt.
Fradelingen kan tillates etter dette alternativet dersom fradelingen vil bidra til å opprettholde eller
styrke grunnlaget for bosetting i området. Etableringen vil medføre at næringsgrunnlaget for
eierne blir styrket vesentlig. Dette vil videre bety at mulighetene for bosetting på bruket vil bli
styrket. Dersom fradelingen fører til bedre finansieringsvilkår for grunneierne, vil dette også
styrke grunnlaget for næringsutvikling og bosetting på gården. Med bakgrunn i arealets beskaffenhet
og klassifisering i AR5, mener kommunen at etablering av kyllingproduksjon er en bedre
arealutnyttelse for dette arealet enn den utnyttelse som kan skje etter dagens arealklassifisering.
Med bakgrunn i dette innstilles det på at det kan gis samtykke til fradeling av ca 5 dekar til tomt
for etablering kyllinghus på eiendommen gbnr 62/1 som omsøkt med hjemmel i jordlovens § 12.
Dette begrunnes med at fradelingen vil bidra til å opprettholde og styrke bosettingen på
eiendommen Hongrød gbnr 62/1. Kommunen kan ikke se at fradelingen vil medføre vesentlige
uheldige drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket, og andre i området.
Plan- og bygningsloven:
Søknaden er i tråd med overordnet arealdisponering i området. Søknaden gjelder fradeling til samme
formål (LNF).
Omsøkt areal ligger helt i utkanten av/så vidt innenfor et større område for storfugl (område 6a).
Leveområde for skogsfugl. Hekkeplass for trane. Spillplass for storfugl. Dette er det området i
Midtre Gauldal med tettest forekomst av spillplasser for orrfugl og storfugl. Dette anses for å
være et meget viktig område for skogsfugl. Et markert elgtrekk innenfor områdets nordøstlige
del.
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Tiltaket er imidlertid tenkt oppført i god avstand fra registrert hekke-/spillplass. Det er også en del
høydemeter mellom hekke-/spillplass og det omsøkte tiltaket.
Det omsøkte tiltaket er kontrollert opp mot DNs Naturbase, og det er ikke gjort registreringer som
kommer i konflikt med tiltaket. Prinsippene i Naturmangfoldlovens § 8 kunnskapsgrunnlaget og § 9
føre-var-prinsippet vurderes derfor som ivaretatt. Prinsippene i §§ 11 og 12 kostnader ved miljøforringelse
og miljøforsvarlige teknikker ivaretas av tiltakshaver.
I medhold av plan- og bygningslovens § 21-9 anses nabovarsling som unødvendig da søker er eier i
stor omkrets rundt det omsøkte tiltaket.
Vedtak:
Med hjemmel i jordlovens § 12 og plan- og bygningslovens § 20-1 m) gir Midtre Gauldal kommune
tillatelse til opprettelse av ny grunneiendom for oppføring av driftsbygning på eiendommen gbnr
62/1 som omsøkt.
Veirett over eiendommen gbnr 62/1 tinglyses.
Klageadgang
Vedtaket kan påklages til NPM-utvalget. 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.

Med hilsen

Hubertina Doeven
Enhetsleder

Aril Røttum
Rådgiver

Rannveig Singsaas
byggesaksbehandler
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Saksframlegg

Arkivnr. L12
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2013/1452-9
Utvalgssak
Møtedato
58/14
04.04.2014
Saksbehandler: Håvard Kvernmo

Førstegangs behandling: Reguleringsplan - utvidelse Bakkhåggån boligfelt gbnr 130/3, Aasenhus, 7288 Soknedal - tiltakshaver Ola Østhus (fortsettelse av
sak 08/2903)

Dokumenter i saken:
1 X Diverse mailer - Ola Østhus
2 I
Kunngjøring om varsel oppstart reguleringsplan
3 I
Reguleringsplan for utvidelse av Bakkhåggonfeltet v/Ola Østhus
4 I
Kunngjøring om varsel oppstart reguleringsplan
5 I
Orientering i forhold til Biovac renseanlegg
6 I
Orientering i forhold til Biovac renseanlegg - ettersendelse av
kontaktinformasjon
7 I
Tilbake melding etter samtale - Reguleringsplanen Utvidelsen av
Bakkhåggånfeltet
8 I
Forslag: Detaljreguleringsplan for utvidelse av Bakkhåggånfeltet
9 S Førstegangs behandling: Reguleringsplan - utvidelse Bakkhåggån boligfelt
- gbnr 130/3, Aasenhus, 7288 Soknedal - tiltakshaver Ola Østhus
(fortsettelse av sak 08/2903)

Ola Østhus
Ola Østhus
Ola Østhus
Ola Østhus
Ola Østhus
Ole Østhus
Plankontoret

Saksopplysninger

Bakgrunn:
Plankontoret har på vegne av Ola Østhus fremmet et privat planforslag for deler av
grunneiendommen gnr 130 bnr 3, Bakkhåggån boligfelt i Soknedal. Planforslaget er i all hovedsak
en videreføring av NPM-utvalgets sak 14/09, «Forhåndsuttalelse om reguleringsplan Aasenhus gbnr
130/3», i møte den 26.01.2009.
Planforslag omfatter følgende dokumenter.
- Plankart datert 02.05.2013

Side43

- Planbestemmelser
- Planbeskrivelse
- ROS-analyse, med sjekkliste

Figur 1: Viser utdrag fra Kommunedelplan for Soknedal. Planområdet
er markert med rød sammenhengende sirkel. Mørk gul farge viser
eksisterende boligbebyggelse. Lys gul farge viser fremtidig boligbebyggelse.
Hvit farge viser LNF-formål.

Planprosessen:
Melding om oppstart ble annonsert i Trønderbladet 12.03.2011.
Midtre Gauldal kommune mottok komplett planforslag 02.05.2013.
Oppstartsmøte ble avholdt 25.03.2014.
Midtre Gauldal kommune mottok alternativt planforslag 27.03.2014
Planforslaget:
Planforslaget viser til sammen 4 nye tomter for enebolig/-småhusbebyggelse på henholdsvis 1,5 –
2,0 daa, i tillegg til påfølgende vei og teknisk infrastruktur.
Planområdet ligger like ved Fylkesvei 651, ca. 2 km sørøst for Soknedal sentrum.
Området er per i dag regulert til LNF-formål gjennom overordnet plan, Kommunedelplan for
Soknedal. NPM-utvalget har i sin forhåndsvurdering anbefalt videre reguleringsarbeid.
Det vises for øvrig til planforslaget i sin helhet.
Innkomne merknader:
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i brev datert 30.03.2011
Det forutsettes at planforslaget ikke går ut over det som er avsatt til boligformål i
kommunedelplanen. Det må søkes løsninger som minimerer inngrepet i kulturlandskapet.
Ellers ingen merknader.
Det vises til en endelig uttalelse når planen sendes på høring.
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Eiendom- og kommunalteknikk i brev datert 22.03.2011
Reguleringsplanen vil antas å medføre en økning i antall boenheter i området ved Bakkhåggån. Ut i
fra et trafikksikkerhetsmessig synspunkt vil en økning av gående/syklende ned til Soknedal sentrum
være en utfordring, da det ikke er etablert gang- og sykkelsti på den 2-2,5 km lange strekningen
langs Fv 651. Det er allerede etablert sikkerhetsskyss for skolebarn i dette området pga strekningen.
Gjennom trafikksikkerhetsmessige hensyn er Kommunen derfor betenkt over en utvidelse av
boliger i forannevnte område før det etableres en gang- og sykkelbane.

Sør-Trøndelag Fylkeskommune i brev datert 28.03.2011
Ingen merknader.
Statens vegveseni brev datert 10.08.2010
Ny avkjørsel slik som foreslått kan aksepteres med den forutsetning at avkjørsel reguleres inn i
planen og det opparbeides en intern gangforbindelse mellom eksisterende og nytt boligfelt.
Vurdering
Fortetting
Planforslaget tar utgangspunkt i 4 forholdsvis store tomter på 1,5 – 2,0 daa. Dette er i tråd med
NPM-utvalgets forhåndsvurdering fra 2009, samt etablert praksis i forhold til krav om
tomtestørrelse på den tiden. Krav til fortetting har imidlertid endret seg fram til i dag. Rådmannen
mener derfor at det vil være hensiktsmessig å ta stilling til en større grad av fortetting. I den
forbindelse har regulanten utarbeidet et alternativt forslag som tar stilling til et større antall, men
mindre tomter på henholdsvis 1 daa. Det blir dermed lagt opp til en bedre arealutnyttelse enn det
opprinnelige planforslaget. Ut i fra et planfaglig perspektiv er denne tomteinndelingen mer helhetlig.
Rådmannen vil derfor anbefale denne som grunnlag i det videre arbeidet.
Teknisk infrastruktur og veiformål
Planforslaget er for lite konkret i forhold til plassering av teknisk infrastruktur og veiformål. Dette
må presiseres i kartet og planbeskrivelsen. I kartet er formålene framstilt som en enhetlig flate i
kombinasjon med hverandre. Det må konkretiseres hvor de ulike formålene tenkes plassert. I det
alternative forslaget blir dette illustrert på en god måte.
Det er lite som skiller den tekniske infrastrukturen i forhold til om det skal tas utgangspunkt i 4 eller
6 tomter. I det alternative forslaget er det trukket en ny veitrase mellom eksisterende felt og tomt
B3. Derifra vil veien gå parallelt med tomtene B4 og B6 for å sikre videre adkomst til skogområdet
bak feltet. Kommunens krav om sikring av adkomst anses som imøtekommet. Dette forutsettes at
veien ikke overstiger de kravene som er vanlig for utarbeiding av vei.
Vann
Vanntilgang sikres gjennom en eksisterende vannledning gjennom området, tilhørende Bakklia
vannverk. Rådmannen forutsetter at de privatrettslige forholdene rundt denne er avklart med
vannverket i forhold til påkobling, eventuell flytting og bruk av ledningen. Eventuell flytting av
ledningen må avklares med vannverket og naboer for en mest mulig helhetlig løsning. Dette må
tydeliggjøres i planbeskrivelsen og tas inn i bestemmelsene.
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Vanntilførsel løses ved påkobling til eksisterende vannledning fra Bakklia vannverk.
Avløp
Avløpshåndtering vil foregå i form av et minirenseanlegg. Planforslaget har tidligere blitt sendt i
retur pga manglende/dårlig avløpshåndtering. Dette anses nå som imøtekommet. Rådmannen viser
til samtale med EKT som har planer om å etablere et kommunalt kloakkanlegg i området. Det vil i
framtiden være mulig å koble seg på dette anlegget. Dette må tas inn i bestemmelsene før planen
sendes på høring.
Hver bolig skal påkobles etablert minirenseanlegg. Dersom det i senere tid etableres et kommunalt
anlegg vil det være mulighet for å koble seg på dette.
Gang- og sykkelbane
-Internt i boligfeltet
Statens vegvesen har tidligere godkjent avkjørsel fra Fv 651 med forutsetning om at gang- og
sykkelbane løses internt i området. I planforslaget er dette ikke illustrert godt. Alternativt forslag
viser imidlertid til en gang- og sykkelsti parallelt med Fv 651, mellom eksisterende og foreslått
boligfelt. Rådmannen anser forutsetningen for godkjent avkjørsel som imøtekommet.
-Soknedal sentrum – Bakkhåggån boligfelt
Planbestemmelsene tar utgangspunkt i at boligfeltet skal utarbeides samtidig med en ny gang- og
sykkelbane fra Soknedal sentrum. Dette må sees på som et rekkefølgekrav, noe som i realiteten
medfører at boligfeltet ikke kan bygges ut før det er etablert ny gang- og sykkelbane. Bestemmelsen
er tatt ut i nytt planforslag. Det argumenteres med at et slikt krav vil være en urimelig stor kostnad å
dekke for en enkel utbygger. Det vil samtidig oppfattes som urimelig at denne skal kreves bygd helt
ned til Soknedal sentrum, når mye av trafikksikkerheten kobles til barn og unge. Regulanten nevner
at den strekningen som utløser krav om sikkerhetsskyss, ligger mellom E6, Hovs bru og
Hanshuskrysset. Eventuelle skolebarn som bruker dette som skolevei vil antakligvis gå av ved
Hanshuskrysset, og deretter benytte en alternativ rute forbi Ertshus og videre innover til skolen, da
de ikke har krav på skoleskyss. Regulanten mener derfor et eventuelt rekkefølgekrav vil oppfattes
som urimelig for en enkel utbygger.
Rådmannen er imidlertid av den oppfatning at EKTs merknad om trafikksikkerhet bør vektlegges.
Dette er en strekning hvor det i snitt kjører 500 kjøretøy i døgnet, for det meste tungtransport. Å
legge opp til en økning i myke trafikkanter langs denne ruten oppfattes derfor som lite
tilfredsstillende mtp trafikksikkerhet. I tillegg vil det å ikke sette inn en rekkefølgebestemmelse være
ugunstig for den videre utviklingen av dette området. Det er i Kommunedelplanen satt av et større
område for boligbebyggelse like ved planområdet. Det vil da være en fare for at fritaket fra denne
bestemmelsen kan skape presedens med at dette også bygges ut, uten krav om gang- og sykkelsti.
Rådmannen anbefaler derfor følgende tilleggsbestemmelse:
Det skal etableres en egen gang- og sykkelbane langs Fv 651, fra Soknedal sentrum og videre til
planområdet, før det tillates videre utbygging av området.
Vurdering etter naturmangfoldloven
§ 8 – Kunnskapsgrunnlaget anses som godt nok i denne saken.
§ 9 – Føre-var-prinsippet vil ikke være relevant i denne saken.
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§ 10 – Den samlede belastningen på økosystemet vil ikke bli større.
§ 11 – Det forutsettes at tiltakshaver dekker kostnadene ved miljøforringelse.
§ 12 – Det forutsettes at driftsteknikken som anvendes er miljøforsvarlig.
Planforslaget ser for øvrig greit nok ut til å legges ut på høring. Det settes forbehold om at
tilleggsbestemmelsene legges inn i planen før den legges ut til offentlig ettersyn.
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10 vedtar Midtre Gauldal kommune å sende
Reguleringsplan for Bakkhåggån boligfelt på høring og legge den ut til offentlig ettersyn med
utgangspunkt i alternativt planforslag, samt påfølgende endringer i planbestemmelsene.
Endringer i planbestemmelsene:
Vanntilførsel løses med påkobling til Bakklia vannverk.
Hver bolig skal påkobles etablert minirenseanlegg. Dersom det i senere tid etableres et kommunalt
anlegg vil det være mulighet for å koble seg på dette.
Det skal etableres en egen gang- og sykkelbane fra Soknedal sentrum til planområdet før videre
utbygging kan tillates.
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Fra: verdigeldreomsorg.no [mailto:ola@verdigeldreomsorg.no]
Sendt: 7. mai 2013 00:28
Til: Doeven Hubertina
Emne: Reguleringsplan for utvidelse av Bakkhåggonfeltet v/Ola Østhus
Hei,
Vedlagt følger reguleringsplan: "Utvidelsen av Bakkhåggon boligfelt". Viser også til foregående
e - mail hvor brev varsel oppstart planlegging, tidligere publisert i Trønderbladet og MGK sine
nettsider.
Siden jeg ringte deg før påske har det tatt lengre tid enn planlagt. Plankontoret fikk det ikke
ferdigstilt før nå.
Jeg har satt stor pris på om kommunen kunne ta tak i dette så snart råd er. Har kalkulert med
markedsføring før sommerferien. Budsjettsmessig har jeg sett for meg og å solgt første tomt
før høsten.
På forhånd takk.
Vh
Ola Østhus
Mobil: 95865384
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1.

BAKGRUNN OGBEHOV

Det er et økendebehov for tomter i Soknedal.Grunneierønskerå legge ut fire boligtomter på eiendom
Aasenhus130/3,Soknedal, i tilknytting til eksisterendeboligområder.

2.

PLANOMRÅDET

2.1

Beliggenhet og eiendomsforhold

Planområdeter på 9.8daaog er lokalisert2 km sørøstfor Soknedalsentrumog E6.Områdetligger på
eiendom gnr/bnr 130/3og er avgrensetav Fv651og to eksisterendeboligfelt ”nye Bakkhåggånfeltet”
og det ”gamle Bakkhåggånfeltet”. Områdeter markertmed sort stipla sirkeli kartutsnitteneunder.

KartutsnittetviserSoknedalsentrum,markert
med oransjefarge,E6markertmed bred rød
strekog fylkesvegeneinnover til Sørbygdaog
Vagnhildgrendaer markertmed tynn rød
strek.

Karutusnittetviserdeler av eiendommengnr/bnr 130/3,
markertmed rosastrek.Eiendomsgrenseneer vist som
rødestreker, boligene som oransjeflater og
driftsbygninger som gule flater.

2.2

Landskap og bosetning

Det foreslåtteplanområdetligger i et kulturlandskappreget av tradisjonelt jordbruk. Området kan sees
somen fortetting av eksisterendeboligområde ved at det binder nyereog eldre boligfelt sammen.

4
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Områdetligger i et attraktivt områdefor boligbygging i Soknedal, vest- vendt med gode solforhold og
god utsikt.

2.3

Tekniske installasjoner

Det går en privat vannledning gjennom det
foreslåtteplanområdetsomtilhører Bakklia
vannverk. Ledningstraseener merket med hvit,
stiplet strekpå flyfotoet til høyre.Traseen
inneholder ogsåjordkablerfor strømog tele.
På grensenmellom eiendom gnr/bnr 130/3 og
eiendom gnr/bnr 130/47 er det en
strømfordelingsbokssomforsynerbyggefeltet
nordvestfor planområdet. Boksener markert med
hvit sirkeli kartutsnittet til høyre.Fra
strømfordelingsboksener det ogsålagt jordkabel
for strømnordover langseiendomsgrensenmot
tomt gnr/bnr 130/52.Denneer markert med hvit,
prikket strek.
Det går to traktorvegerinnenfor området i dag.Denenefølger den hvite, stipla linja, mensden andreer
merket med rød strek.Traktorvegenmerket rødt går fra Fv651til dyrkamarkalengst nord i flyfotoet.

2.4

Grunnforhold

Løsmassekartetfra NGU(www.ngu.no datert
26.04.13) viserat det er tykk moreneavsettingi
heleområdet.Kartutsnittet til høyreviserdette
med skarpgrønn farge.
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3.

SAMRÅDOGMEDVIRKNING

3.1

Oppstart av planarbeid

OlaØsthuskunngjorde oppstart av planarbeideti Trønderbladetog på www.midtregauldal.kommune.nomedio april 2011. Samtidigble det sendt ut brev til berørteparter og
sektormyndigheterhvor de ble oppfordret til å komme med innspill til planarbeidet.

3.2

Innspill

Det har kommet inn følgendeinnspill til oppstartsmeldinga:
Statesvegvesen,10.8.2010:
”Vi finner å kunne akseptereny avkjørselsliksom
foreslått.Områdetmå reguleresog avkjørselmå
inngå i reguleringsplanen.Det forutsettesogsåat
det reguleresog byggesen intern
gangforbindelsemellom eksisterendeog nytt
boligfelt.”
Uttalelsener gjort på bakgrunn av
illustrasjonstegningenutarbeidet av OlaØsthusi
forbindelsemed oppstartsvarselet.Tegningener
vist til høyre.

MidtreGauldalkommune,24.3.2010:
Påforespørselhar NPMutvalget (næring-, plan- og miljøutvalget) diskutert forespørselenom å regulere
4 boligtomter. Utvalget har kommet fram til følgende:
”Utvalget foretrekkeret samarbeidmed eiereav naboeiendommenom reguleringen,men har ikke noe
imot at Depå egenhånd regulererde 4 nedersteboligtomtene nå”

3.3

Oppstartsmøte med kommunen

OlaØsthushar vært i dialog med Midtre Gauldalkommune sidenvåren2009. Det har ikke vært holdt et
formelt oppstartsmøte.

6

Side54

4.

FORHOLDETTIL ANDREPLANER

4.1

Kommuneplanens arealdel

GjeldendekommunedelplanSoknedal,vedtatt
30.01.02,viserat det foreslåtteplanområdeter
avsatttil landbruk, natur og friluftsliv (LNFområde).Områdetligger mellom to eksisterende
boligområder og et områdefor framtidig
boligbygging. Det foreslåtteplanområdeter
markertmed sort sirkeli kartutsnittet til høyre.

4.2

Reguleringsplan

Det finnesingen kjente reguleringsplanerfor planområdet.

5.

PLANFORSLAG

Reguleringsplanenbestårav plankart og bestemmelsersomer juridisk bindende. Plankarteter vist
under i punkt 5.2og bestemmelsenefinnestil slutt i dette dokumentet.
Planområdeter vist til landbruk, natur og friluftsområdei gjeldende kommuneplan.Områdetansees
ikkeå væreegnet for tradisjonelt jordbruk eller skogbruk. Årsakener at det ligger inneklemt mellom to
eksisterendeboligfelt og et framtidig område for boligbebyggelse.
Vedutforming av planen er det lagt vekt på å lage store,attraktive tomter og avsettearealfor veg og
gang- og sykkelveg.
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5.1

Arealbruk

Planområdetomfatter 9 836 m2. I samsvarmed kart og planforskriftener det laget en tabell somviser
arealbruken fordelt på formål.

Kode

Eierform

Reguleringsformål

1110
2001
Sum

Anneneierform
Anneneierform

Boligbebyggelse
Samferdselsanleggog tekniskinfrastruktur

5.2

Plankart

5.3

Boligbebyggelse

Areal
6 978 m2
2 858 m2
9 836 m2

Det leggesopp til store boligtomter, med arealfra ca1,5 daatil ca 2 daa.Det er ikkelagt inn
byggegrensefor tomteneB1, B2og B3. Det betyr at det er pbl § 29-4 somer gjeldende.Fortomt B4er
det er lagt inn en byggegrensepå 30 m fra midtlinje veg (Fv651).
Områdenesomer regulert til boligbebyggelseskalha maks30 % bebygd areal(%BYA). Gesims- og
mønehøydereguleresav pbl § 29-4. Det tillates bygging av garasjei tilknytting til boligene.
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5.4

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (arealer)

Etstørre områdeer vist til samferdselsanleggog tekniskinfrastruktur.Områdeter dimensjonertfor
bygging av veg,gang- og sykkelvegog avløpshåndtering. Områdeter vist somen helhetlig flate uten
spesifikkplasseringav denne infrastrukturen.Påden måten kan infrastrukturentilpassesterrenget og
utbyggernesbehov. Infrastrukturener likevel ivaretatt gjennom planbestemmelsene.
Adkomsttil området er fra Fv651.Kravom snumuligheterer i varetatt ved at vegenmellom B2og B3
kanfungere somvendehammer.
Gang-/sykkelveger ikkeutbygd langsFv651.Det er likevel regulert arealtil dette inn på planområdet.

5.7

Frisiktsoner

Det er lagt inn frisiktsoneH_140fra privat veg til Fv651

6.

MILJØOGSAMFUNN – KONSEKVEN
SEROGAVBØTENDE
TILTAK

6.1

Folkehelse

Områdethar gode oppvekstvilkårfor barn og unge ved at det ligger i god nærhettil andre
boligområder og i landlige omgivelsersom kangenererepositiv aktivitet og lek.Områdethar ogsågod
nærhettil nærturområderog friluftslivsområder.
Tomteneligger vendt mot sørvestog har sværtgode solforhold.I tillegg er tomtene store,med gode
muligheter for et skjermetprivatliv om man ønskerdet.
Områdetligger nærFv651,men vegenhar ikkesåstor trafikkmengdeat det medførervesentlige
støyproblemer.
Hensynettil folks muligheter for et godt liv og en god helseanseesfor å væreivaretatt.

6.2

Barn og unge

Planenviserstoreboligtomter med gode muligheter for lekearealfor barn og unge.Det er ogsåstor
tilgang til naturlige friområderi nærhetenav boligtomtene.
Hensynettil barn og unge anseessom ivaretatt.

6.3

Trafikksikkerhet

I plankartet er det beregnetarealtil opparbeidelseav gang- og sykkelveglangsvegennedenfor
boligtomtene B1,B2og B3og mot naboeiendomgnr/bnr 130/47.Gang- og sykkelvegen skalbinde
planområdetsammenmed de to eksisterendeboligfeltene og det ikke opparbeidedeboligområdet
somligger inn i gjeldendekommuneplan.Bestemmelsene sierat gang- og sykkelvegenskal
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opparbeidessamtidig med opparbeidelsenav gang- og sykkelvegenfra Soknedalsentrumtil
Bakkgjerdet.
Hensynettil gåendeog syklendeanseeså væreivaretatt.
Utkjøringenfra planområdettil Fv651er lagt lengst søri plankartet.Denneer vist med avkjørselspilog
tilhørende frisiktsoner.
Forå opprettholde god trafikksikkerheter det lagt inn bestemmelserom at sonenikkeskalbeplantes
med vegetasjonover 0,5 m høyde.
Hensynettil kjørendeanseeså væreivaretatt.

6.4

Landskapsbilde

Områdeter definert somet LNF-områdei gjeldendekommunedelplanfor Soknedal.Arealetbeståri
dag av løvtreskogog bærerpreg av og ikkeha vært i drift på lengre tid.
Defire boligtomtene vil gli fint inn i landskapetog forene de to eksisterendeboligområdene.Området
vil fremståtydeligeresomet boligområde,noe det egentlig alleredeer.

6.5

Landbruk

Områdetnord for planområdetbeståri dag hovedsakeligav skogområdersomi begrensetgrad brukes
til friområder.Grunneierhar av relativ ny dato fått omsøkttidligere jordbruksområdernordøstfor
planområdetil skogbrukmed formål juletreproduskjonog vedproduksjon.I sørøstbestårområdet av
tett løvskog.
Vedå opprettholde en veg gjennom planområdetvil området nord for planområdetfortsatt ha god
tilgjengelighet. Det er derfor ingen konflikt mellom juletre- og vedproduksjonen, og utbyggingen av
boligtomtene.
Landbruksinteresseneanseesderfor å væreivaretatt.

6.6

Naturmangfold

I følge Naturbasen(www.dirnat.no(dato:26.4.2013
) er det ikke registrertnasjonalt,regionalt eller lokalt
viktige naturtyper innenfor, eller i umiddelbar nærhettil, planområdet.Det er heller ikkeregistret noen
form for vern i eller nærplanområdet.
www.artsdatabanken.noviserat det ikke er registrertprioriterte arter,truede eller nærtruede arter i
nærhetenav planområdet.Områdetbestårav ung løvtreskogmed sterkpåvirkning av menneskelig
aktivitet. Det anseesderfor lite sannsynligå finne truede eller nærtruede arter i området. Med
bakgrunn i dette antasnaturmangfoldloven§ 8 å væreoppfylt.

7.

RISIKOOGSÅRBARHETSANALYSE

I følge plan og bygningslovens§ 4-3 skalmyndigheteneved utarbeidelseav planerfor utbygging påse
at risikoog sårbarhetsanalysegjennomføresfor planområdet.Analysenskalvisealle risiko- og
sårbarhetsforholdsom har betydning for om arealeter egnet til utbyggingsformålet.
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Vurderingener gjort ut fra sjekklisteutarbeidet av Fylkesmanneni Møreog Romsdal.
Emne

Naturgitte forhold

Omgivnad

Verksemdsrisiko
Brann-/ulykkesberedskap

Er det knytt uakseptabel risiko til følgjande forhold?
Erområdet utsett for snø- eller steinskredeller størrefjellskred?
Erdet farefor flodbølgjer som følgje av fjellskredi vatn/sjø?
Erdet farefor utgliding av området (ustabilegrunnforhold)?
Erområdet utsett for flaum/flaumskred?
Erdet registrertradon i grunnen?
Vil skogbrann/lyngbranni området vereein farefor bustader/hus?
Erområdet sårbartfor ekstremvær/stormflo?
Anna(spesifiser)?
Regulertevassmagasini nærleiken,med spesiellfarefor usikkeris?
Naturlegeterrengformasjonarsom utgjer spesiellfare(stup etc.)?
Vil drenering kunne føre til oversymjingi lågareliggande område?
Anna(spesifiser)?
Omfattarområdet spesieltfarlegeanlegg?

b

Vil utilsikta/ukontrollerte hendingarsom kan inntreffe i nærliggande
verksemder(industriføretaketc.),utgjere ein risikofor området?

a
b

Harområdet tilstrekkeligsløkkjevassforsyning(mengdeog trykk)?
Harområdet gode tilkomstruter for utrykkingskjøretøy?

a

Erdet kjente ulykkespunktpå transportnettet i området?

X

b

Vil utilsikta/ukontrollerte hendingarsom kan inntreffe på nærliggande
transportårerinkl. sjø- og luftfart utgjere ein risikofor området:

X
X

c

Erdet spesiellrisikoknytt til bruk av transportnett i området:
- til skole/barnehage?
- til nærmiljøanlegg(idrett etc.)?

d

Erdet transport av farleg gods til/gjennom området?

X

a
b
c

X
X
X

b
c
d

Erområdet påverkaav magnetfelt frå høgspentliner?
Erdet spesiellklatrefarei høgspentmaster?
Vil tiltaket endre (styrke/svekke)forsyningstryggleikeni området?
Medførerbortfall av følgjandetenesterspesielleulemper for området:
-elektrisitet ?
-teletenester?
-vassforsyning?
-renovasjon/spillvatn?
Erdet vassforsyning/drikkevatni området
Erdet spesiellebrannobjekti området?
Svar:
Erdet omsorgs- og oppvekstinstitusjonari området?

a
b
c
d

Gruver:opne sjakter,steintippar etc.?
Militæreanlegg:fjellanlegg,piggtrådsperringaretc.?
Industriverksemdsom t.d. avfallsdeponering?
Anna(spesifiser)?

a

Ertiltaket i segsjølvet sabotasje-/terrormål?

b

Finstdet potensiellesabotasje-/terrormål i nærleiken?

Infrastruktur

Kraftforsyning

a
Sårbareobjekt

Erområdet
påverka/
forureinafrå
tidligare bruk
Ulovlegverksemd

Nei

a
b
c
d
e
f
g
h
a
b
c
d
a

Ja

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sjekklistaer gjennomgått den 27/4 -2013 av sign:
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BESTEM
MELSERFORDETALJREGULERINGSPLANFORUTVIDELSE
AVBAKKHÅGGÅNFELTET
SAKSBEHANDLING
IFLG.PLAN- OGBYGNINGSLOVEN

DATO

SIGN.

Medio april 2011
2.5.2013

OØ
NEF

PlanID: NO16
Vedtakom oppstart av planarbeid
Kunngjøringom oppstart av planarbeidet
Digitalisertplankarti SOSI4.5
1. gangsbehandling
Høringog offentlig ettersyn
2. gangsbehandling
Vedtak

§1

Fellesbestemmelser:

1.1

Alle inngrep skalplanleggesog utføresslikat skadevirkningeneblir såsmåsommulig.
Eventuelleoverskuddsmasseretter inngrep henleggespå stederder de ikke virker
skjemmende.Traseerfor vann,avløpog kablerskalleggesi arealerfor samferdselsanle
gg og
tekniskinfrastruktur.Tomteeiernehar ansvarfor å sette i standog såtil etter hvert som
utbygginga blir ferdig.

§2

Boligbebyggelse

2.1

Bebyggelsenskalutformesslik at stedetframstårmed et godt, enhetlig preg når det gjelder
volumer,materialbrukog farger.Hovedmøneretningskalligge langsden lengstedelen av
bygget, og skalligge langsterrengkotene.

2.2

Tillatt % BYA= 30 % (allebygninger,konstruksjonerover bakken,åpent overbygget arealog
biloppstillingsplasserinngår i beregningen av bebygd arealpå tomta).

2.3

Alle tomter i planområdetskalknyttes til kommunensrenovasjonsordning.

§3

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (arealer)

3.1

Områdetskalopparbeidesmed en 5 m bred veg

3.2

Områdetskalopparbeidesmed en 3 m bred gang- og sykkelvegfra Fv651og langstomt B1,B2
og B3samtidig med at det opparbeidesgang- og sykkelvegfra Soknedalsentrumtil
Båkkgjerdet.

3.3

Områdetskalopparbeidesmed et fellesavløpssystemfor de fire tomtene.

§4

Frisiktsoner

4.1

I frisiktsoneneskaldet værefri sikt langsveg og kryssover 0,5m over terreng. Busker,trær,
støyskjermog gjerder somkan hindre sikten,er ikke tillatt.
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2 858 m2

Plan- og bygningslovens § 12-5 reguleringsformål

nr. 1 - BEBYGGELSE
OG ANLEGG
Juridiske linjer og punkt

Boligbebyggelse
LINJESYMBOLER
Juridiske linjer
Byggegrense

B4
2 022 m2

RpGrense
Byggegrense

Avkjørsel

RpFormålGrense

Andre linjesymbol

6979100

6979100

Formålsgrense

Plangrense

H_140
7 m2

0

15

30

45

60

75
Mål 1:1000

Meters
REGULERINGSPLAN
REGULERINGSPLAN
MED
MED
BESTEMMELSER
BESTEMMELSER
FOR:
FOR:

Utvidelse
Berkåk sentrum
av Bakkhåggånfeltet
vest 2
Midtre
Rennebu
Gauldal
kommune
kommune

6979050

FKB-kartdata © Statens kartverk
Koordinatsystem:UTM sone32 Euref89
1:1000
Høydeinformasjon: FKBdata Høydekurver
5m

DATO

UTARBEIDELSE,
UTARBEIDELSE,
SAKSBEHANDLING
SAKSBEHANDLING
OGOG
REVISJONER:
REVISJONER:
UTARBEIDET
UTARBEIDET
1.
GANGS
BEHANDLING I DET FASTE UTVALG
1. GANGS
BEHANDLING
FOR PLANSAKER SAK
UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN I PERIODEN:
UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN I PERIODEN:
VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK

30.11.10
2.5.2013

561350

561400

561450

561500

Side61

561550 VEDTATT I KOMMUNESTYRET
561600
SAK

NEF
NEF

PLANID

utarbeidet av:
2. GANGS BEHANDLING I DET FASTE UTVALG
FOR PLANSAKER SAK

561300

6979050
SIGN.

561650

Midtre Gauldalkommune
Rørosveien11
7290 Støren
Berkåk27. mars2014
Vårref: 15-14 nef

Forslag: Detaljreguleringsplan for utvidelse av Bakkhåggånfeltet
Visertil telefonsamtalermed HåvardKvernmo26.mars2014 og senderover materialetfor politisk
behandling i april 2014.
Planforslagetbestårav beskrivelse,bestemmelserog plankart.Dokumenterved kunngjøring av
planarbeidog innspill ligger vedlagt.
Fakturafor saksbehandlingsgebyrsendes:
OlaØsthus,7288Soknedal

Vennlighilsen
Plankontoret
v/Norunn E.Fossum

Tlf : 72 42 81 62/ 95852920
e-post: norunn@plankontoret.net
Vedlegg:
Beskrivelseog bestemmelseri pdf-format
Plankarti pdf-format ( Sosi 4.5ettersendes)
Kunngjøring: Varselom oppstart planarbeid
Uttalelsefra Midtre Gauldalkommune datert 22.3.2011
Uttalelsefra Midtre Gauldalkommune datert 24.3.2010
Brevfra Statensvegvesendatert 10.8.2010
Innspill til oppstart fra Sør-Trøndelagfylkeskommunedatert 28.3.2011
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DETALJREGULERINGSPLAN
MEDBESKRI
VELSEOGBESTEMMELSER

Oppdragsnavn:
PlanId:
Oppdragsgiverog tiltakshaver:

Revisjon

04

Dato

27.3.2014

Utarbeidetav

NEF

Kontrollert av

JK

Detaljreguleringsplanfor utvidelseav Bakkhåggånfeltet
OlaØsthus

Revisjon

Dato

Revisjonengjelder

02

6.5.2013

Revisjonetter innkommenemerknaderfra OlaØsthus.OversendtMidtre
Gauldalkommune.

03

25.3.2014

Omformuleringav bestemmelse § 3.2oversendttil Midtre Gauldalkommune.

04

27.3.2014

Nytt plankart utarbeidet ihht nytt oppstartsmøte(avholdt 25.3.14) mellom Ola
Østhusog Midtre Gauldalkommune.
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1.

BAKGRUNN OGBEHOV

Det er et økendebehov for tomter i Soknedal.Grunneierønskerå legge ut fire boligtomter på eiendom
Aasenhus130/3,Soknedal, i tilknyttin g til eksisterendeboligområder.

2.

PLANOMRÅDET

2.1

Beliggenhet og eiendomsforhold

Planområdeter på 10.3 daaog er lokalisert2 km sørøstfor Soknedalsentrumog E6.Områdetligger
hovedsakligpå eiendommenegnr/bnr 130/3, men viserogsåen gang-/ sykkelveg over eiendom
130/10.PlanområdetavgrensesFv651og to eksisterendeboligfelt ”det nye Bakkhåggånfeltet”og ”det
gamle Bakkhåggånfeltet”. Områdeter markert med sort stipla sirkeli kartutsnittene under.

KartutsnittetviserSoknedalsentrum,markert
med oransjefarge,E6markertmed bred rød
strekog fylkesvegeneinnover til Sørbygdaog
Vagnhildgrendaer markertmed tynn rød
strek.
Karutusnittetviserdeler av eiendommengnr/bnr 130/3,
markertmed rosastrek.Eiendomsgrenseneer vist som
rødestreker, boligene som oransjeflater og
driftsbygninger som gule flater.

2.2

Landskap og bosetning

Det foreslåtteplanområdetligger i et kulturlandskappreget av tradisjonelt jordbruk. Området kan sees
somen fortetting av eksisterendeboligområde ved at det binder nyereog eldre boligfelt sammen.
Områdetligger i et attraktivt områdefor boligbygging i Soknedal, vest- vendt med gode solforhold og
god utsikt.
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2.3

Tekniske installasjoner

Det går en privat vannledning gjennom det
foreslåtteplanområdetsomtilhører Bakklia
vannverk. Ledningstraseener vist med hvit, stiplet
strekpå flyfotoet til høyre.Traseeninneholder
ogsåjordkabler for strømog tele.
På grensenmellom eiendom gnr/bnr 130/3 og
eiendom gnr/bnr 130/47 er det en
strømfordelingsbokssomforsynerbyggefeltet
nordvestfor planområdet. Boksener markert med
hvit sirkeli kartutsnittet. Fra
strømfordelingsboksener det ogsålagt jordkabel
for strømnordover langseiendomsgrensenmot
tomt gnr/bnr 130/52.Denneer markert med
hvitprikket strek.
Det går to traktorvegerinnenfor området i dag.Den enefølger den hvite, stiplalinja, mensden andreer
merket med rød strek.Traktorvegenmerket rødt går fra Fv651til dyrkamarkalengst nord i flyfotoet.

2.4

Grunnforhold

Løsmassekartetfra NGU(www.ngu.no datert
26.04.13) viserat det er tykk moreneavsettingi
heleområdet.Kartutsnittet til høyreviserdette
med skarpgrønn farge.
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3.

SAMRÅDOGMEDVIRKNING

3.1

Oppstart av planarbeid

OlaØsthuskunngjorde oppstart av planarbeideti Trønderbladetog på www.midtregauldal.kommune.nomed frist for innspill 28.3.2011.Samtidigble det sendt ut brev til berørte parter
og sektormyndigheterhvor de ble oppfordret til å komme med innspill til planarbeidet.

3.2

Innspill

Det har kommet inn følgendeinnspill til oppstartsmeldinga:
Statesvegvesen,10.8.2010:
”Vi finner å kunne akseptereny avkjørselsliksom
foreslått.Områdetmå reguleresog avkjørselmå
inngå i reguleringsplanen.Det forutsettesogsåat
det reguleresog byggesen intern
gangforbindelsemellom eksisterendeog nytt
boligfelt.”
Uttalelsener gjort på bakgrunn av
illustrasjonstegningenutarbeidet av OlaØsthusi
forbindelsemed oppstartsvarselet.Tegningener
vist til høyre.

MidtreGauldalkommune,24.3.2010:
Påforespørselhar NPMutvalget (næring-, plan- og miljøutvalget) diskutert forespørselenom å regulere
området til boligtomter. Utvalget har kommet fram til følgende:
”Utvalget foretrekkeret samarbeidmed eiere av naboeiendommenom reguleringen,men har ikke noe
imot at Depå egenhånd regulererde 4 nedersteboligtomtene nå”.

3.3

Oppstartsmøte med kommunen

OlaØsthushar vært i dialog med Midtre Gauldalkommune sidenvåren2009. Det ble holdt et formelt
oppstartsmøtemellom OlaØsthusog Midtre Gauldalkommune tirsdag25.mars2014.
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4.

FORHOLDETTIL ANDREPLANER

4.1

Kommuneplanens arealdel

GjeldendekommunedelplanSoknedal,vedtatt
30.01.02,viserat det foreslåtteplanområdeter
avsatttil landbruk,natur og friluftsliv (LNFområde).Områdetligger mellom to eksisterende
boligområder og et områdefor framtidig
boligbygging. Det foreslåtteplanområdeter
markertmed sort sirkeli kartutsnittet til høyre.

4.2

Reguleringsplan

Det finnesingen kjente reguleringsplanerfor planområdet.
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5.

PLANFORSLAG

Reguleringsplanenbestårav plankart og bestemmelsersomer juridisk bindende. Plankarteter vist i
kapittel 5.2og bestemmelsenei kapittel 8.
Planområdeter vist til landbruk,natur og friluftsområdei gjeldendekommuneplan.Områdetansees
ikkeå væreegnet for tradisjonelt jordbruk eller skogbruk. Årsakener at det ligger inneklemt mellom to
eksisterendeboligfelt og et framtidig område for boligbebyggelse.
Vedutforming av planen er det lagt vekt på å lage attraktive tomter med tilhørendeinfrastruktur.

5.1

Arealbruk

Planområdetomfatter 9 836 m2. I samsvarmed kart og planforskriftener det laget en tabell somviser
arealbruken fordelt på formål.

Kode

Eierform

Reguleringsformål

1110
1610
2010
2015
2018
Sum

Anneneierform
Anneneierform
Anneneierform
Anneneierform
Anneneierform

Boligbebyggelse
Lekeplass
Veg
Gang-/sykkelveg
Annenveggrunn - tekniskeanlegg

Areal
6 648
376
1 427
861
1379
10 315

m2
m2
m2
m2
m2
m2
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5.2

Plankart

5.3

Bebyggelse og anlegg - Boligbebyggelse

Det leggesopp til boligtomter på ca 1 daa. Det er ikkelagt inn byggegrensefor tomteneB2, B3, B4,B5
og B6. Det betyr at det er pbl § 29-4 Byggverketsplassering,høydeog avstandfra nabogrensesomer
gjeldende.Fortomt B1 er det er lagt inn en byggegrensepå 30 m fra midtlinje veg (Fv651).
Områdenesomer regulert til boligbebyggelseskalha maks40 % bebygd areal(%BYA). Gesims- og
mønehøydereguleresav pbl § 29-4 Byggverketsplassering,høydeog avstandfra nabogrense. Det tillates
bygging av garasjei tilknytting til boligene.

5.4

Bebyggelse og anlegg - Lekeplass

Planforslagetviseren lekeplassi tilknytting til boligtomtene på 376m 2. Områdetligger i enden av veg
V2og tomt B5og B6.

5.5

Samferdselsanlegg og tekni sk infrastruktur - Veg

Planforslagetvisertre vegerV1, V2og V3.Disseer 4 meter brede med 1 meter skulderinn mot
boligtomtene. I enden av veg V3er det vist en vendehammerdimensjonertfor lastebil.V2er ikke vist
med snumuligheterda vegenbareer på 60 m.
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5.6

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - Gang-/sykkelveg

Forslagetvisergang-/sykkelveglangsFv651og inn i boligfeltet. Gang-/sykkelvegener vist med 2,5m
bredde og 0,5meter skulder.
Gang-/sykkelvegener tatt inn etter kravfra Statensvegvesenom å binde feltet sammenmed
eksisterendefelt.

5.7

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - Annen veggrunn - teknisk anlegg

Etstørreområdeer vist til Annenveggrunn - tekniskanlegg,TA1. Områdeter dimensjonertfor bygging
av renseanlegg for tomtene. I tillegg er dette formålet brukt for å markere1 m vegskulderog 0,5m
skulderfor gang-/sykkelvegene.

5.7

Frisiktsoner

Det er gjort siktberegningerfra veg V1til Fv651.Med
bakgrunn i dette viserplanforslaget1,2m2 frisiktsoneH_140
på tomt B1og 15 m2 frisiktsoneH_140på eksisterendetomt
gnr/bnr 130/28.

6.

MILJØOGSAMFUNN – KONSEKVEN
SEROGAVBØTENDE
TILTAK

6.1

Folkehelse

Områdethar gode oppvekstvilkårfor barn og unge ved at det ligger i god nærhettil andre
boligområder og i landlige omgivelsersom kangenererepositiv aktivitet og lek.Områdethar ogsågod
nærhettil nærturområderog friluftslivsområder.
Tomteneligger vendt mot sørvestog har sværtgode solforhold.I tillegg er tomtene store,med gode
muligheter for et skjermetprivatliv om man ønskerdet.
Områdetligger nærFv651,men vegenhar ikkesåstor trafikkmengdeat det medførervesentlige
støyproblemer.
Hensynettil folks muligheter for et godt liv og en god helseanseesfor å væreivaretatt.

10
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6.2

Barn og unge

Planenviserstoreboligtomter med gode muligheter for lekearealfor barn og unge.I tillegg er det vist
et skjermetlekeareali enden av veg V2.Det er ogsåstor tilgang til naturlige friområderi nærhetenav
boligtomtene.
Hensynettil barn og unge anseessom ivaretatt.

6.3

Trafikksikkerhet

Planforslagetviserarealavsatttil gang- og sykkelveglangsinternvegnettet og Fv651.
Hensynettil gåendeog syklendeanseeså væreivaretatt.
Utkjøringenfra planområdettil Fv651er lagt lengst søri plankartet.Beregningen av frisiktsonerviserat
kun en mindre del av disseberørerbyggeområder.Forå opprettholde god trafikksikkerheter det lagt
inn bestemmelserom at frisiktsonenikkeskalbeplantesmed vegetasjonover 0,5 m høyde.
Hensynettil kjørendeanseeså væreivaretatt.

6.4

Landskapsbilde

Områdeter definert somet LNF-områdei gjeldendekommunedelplanfor Soknedal.Arealetbeståri
dag av løvtreskogsomikke har vært i drift på lengre tid.
De fire boligtomtene vil gli fint inn i landskapetog forene de to eksisterendeboligområdene.Området
vil fremståtydeligeresomet boligområde,noe det egentlig alleredeer.

6.5

Landbruk

Områdetnord for planområdetbeståri dag hovedsakeligav skogområdersomi begrensetgrad brukes
til friområder.Grunneierhar av relativ ny dato fått omsøkttidligere jordbruksområdernordøstfor
planområdetil skogbrukmed formål juletreproduskjonog vedproduksjon.I sørøstbestårområdet av
tett løvskog.
Vedå opprettholde en veg gjennom planområdetvil området nord for planområdetfortsatt ha god
tilgjengelighet. Det er derfor ingen konflikt mellom juletre- og vedproduksjonen,og utbyggingen av
boligtomtene.
Landbruksinteresseneanseesderfor å væreivaretatt.

6.6

Naturmangfold

I følge Naturbasen(www.dirnat.no(dato:26.4.201
3) er det ikke registrertnasjonalt,regionalt eller lokalt
viktige naturtyper innenfor, eller i umiddelbar nærhettil, planområdet.Det er heller ikkeregistret noen
form for vern i eller nærplanområdet.
www.artsdatabanken.noviserat det ikke er registrertprioriterte arter,truede eller nærtruede arter i
nærhetenav planområdet.Områdetbestårav ung løvtreskogmed sterkpåvirkning av menneskelig
aktivitet. Det anseesderfor lite sannsynligå finne truede eller nærtruede arter i området. Med
bakgrunn i dette antasnaturmangfoldloven§ 8 å væreoppfylt.

11
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7.

RISIKOOG SÅRBARHETSANALYSE

I følge plan og bygningslovens§ 4-3 skalmyndigheteneved utarbeidelseav planerfor utbygging påse
at risikoog sårbarhetsanalysegjennomføresfor planområdet.Analysenskalvisealle risiko- og
sårbarhetsforholdsom har betydning for om arealeter egnet til utbyggingsformålet.
Vurderingener gjort ut fra sjekklisteutarbeidet av Fylkesmanneni Møreog Romsdal.
Emne

Naturgitte forhold

Omgivnad

Verksemdsrisiko

Brann-/ulykkesberedskap

Er det knytt uakseptabel risiko til følgjande forhold?
Erområdet utsett for snø- eller steinskredeller størrefjellskred?
Erdet farefor flodbølgjer somfølgje av fjellskredi vatn/sjø?
Erdet farefor utgliding av området (ustabilegrunnforhold)?
Erområdet utsett for flaum/flaumskred?
Erdet registrert radon i grunnen?
Vil skogbrann/lyngbranni området vereein fare for bustader/hus?
Erområdet sårbartfor ekstremvær/stormflo?
Anna(spesifiser)?

a
b

Regulertevassmagasini nærleiken,med spesiellfarefor usikkeris?
Naturlegeterrengformasjonarsomutgjer spesiellfare (stup etc.)?

c

Vil dreneringkunne føretil oversymjingi lågareliggande område?

d

Anna(spesifiser)?

a

Omfattarområdet spesieltfarlegeanlegg?

b

Vil utilsikta/ukontrollerte hendingarsom kaninntreffe i nærliggandeverksemder
(industriføretaketc.),utgjere ein risikofor området?

a
b

Harområdet tilstrekkeligsløkkjevassforsyning(mengdeog trykk)?
Harområdet gode tilkomstruter for utrykkingskjøretøy?

a

Erdet kjente ulykkespunktpå transportnettet i området?

b

Vil utilsikta/ukontrollerte hendingarsom kan inntreffe på nærliggandetransportårerinkl.
sjø- og luftfart utgjere ein risikofor området:

c

Erdet spesiellrisikoknytt til bruk av transportnett i området:
til skole/barnehage?
til nærmiljøanlegg(idrett etc.)?

d

Erdet transport av farleg gods til/gjennom området?

X

a
b

Erområdet påverkaav magnetfelt frå høgspentliner?
Erdet spesiellklatrefarei høgspentmaster?

X
X

c

Vil tiltaket endre(styrke/svekke)forsyningstryggleikeni området?

X

a

Medfører bortfall av følgjandetenesterspesielleulemper for området:
-elektrisitet ?
-teletenester?
-vassforsyning?
-renovasjon/spillvatn?

b
c
d

Erdet vassforsyning/drikkevatni området
Erdet spesiellebrannobjekt i området?
Erdet omsorgs- og oppvekstinstitusjonari området?

Infrastruktur

Kraftforsyning

Sårbareobjekt

Erområdet påverka/
forureinafrå tidligare
bruk

Nei
X
X
X
X
X
X
X
X
X

a
b
c
d
e
f
g
h

X
X
X
X
X

X
X
X

Svar:

X

X

X

X
X
X
X

a

Gruver:opne sjakter,steintippar etc.?

b

Militæreanlegg:fjellanlegg,piggtrådsperringaretc.?

c

Industriverksemdsomt.d. avfallsdeponering?

X
X

d

Anna(spesifiser)?

X

a

Ertiltaket i segsjølvet sabotasje-/terrormål?

X

b

Finstdet potensiellesabotasje-/terrormål i nærleiken?

X

Ulovlegverksemd

Ja

Sjekklistaer gjennomgått den 27/4 -2013 av sign:
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8.

BESTEM
MELSERFORDETALJREGULERINGSPLANFOR
UTVIDELSEAVBAKKHÅGGÅNFELTET

SAKSBEHANDLING
IFLG.PLAN- OGBYGNINGSLOVEN

DATO

SIGN.

Medio april 2011
27.3.2014

OlaØsthus
NEF

PlanID: NO16
Vedtakom oppstart av planarbeid
Kunngjøringom oppstart av planarbeidet
Digitalisertplankarti SOSI4.5
1. gangsbehandling
Høringog offentlig ettersyn
2. gangsbehandling
Vedtak

§1

Fellesbestemmelser:

1.1

Alle inngrep skalplanleggesog utføresslikat skadevirkningeneblir såsmå sommulig.
Eventuelleoverskuddsmasseretter inngrep henleggespå stederder de ikke virker
skjemmende.Traseerfor vann,avløpog kablerskalleggesi arealerfor samferdselsanleggog
tekniskinfrastruktur.Tomteeiernehar ansvarfor å sette i standog såtil etter hvert som
utbygginga blir ferdig.

§2

Boligbebyggelse

2.1

Bebyggelsenskalutformesslik at stedetframstårmed et godt, enhetlig preg når det gjelder
volumer,materialbrukog farger.Hovedmøneretningskalligge langsden lengstedelen av
bygget, og skalligge langsterrengkotene.

2.2

Tillatt % BYA= 40 % (allebygninger,konstruksjonerover bakken,åpent overbygget arealog
biloppstillingsplasserinngår i beregningenav bebygd arealpå tomta).

2.3

Alle tomter i planområdetskalknyttes til kommunensrenovasjonsordning.

§3

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (arealer)

3.1

Områdetskalopparbeidesmed en 4 m bred veg og 1 meter bred vegskulder

3.2

Områdetskalopparbeidesmed en 2,5 m bred gang- og sykkelvegog 0,5m bred vegskulder.

3.3

Områdetskalopparbeidesmed et fellesavløpssystemfor alle tomtene.

§4

Frisiktsoner

4.1

I frisiktsoneneskaldet værefri sikt langsveg og kryssover 0,5m over terreng. Busker,trær,
støyskjermog gjerder somkan hindre sikten,er ikke tillatt.
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561600
VEDTATT I KOMMUNESTYRET
SAK

DATO

SIGN.

30.11.10
27.3.2014

NEF
NEF

PLANID

Saksframlegg

Arkivnr. L12
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2014/414-4
Utvalgssak
Møtedato
59/14
04.04.2014
Saksbehandler: Håvard Kvernmo

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - påbygg forretningsbygg - gbnr 2/32, Moøya,
7290 Støren - søker Harald Larsen

Dokumenter i saken:
1 I
Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - påbygg forretningsbygg - Harald Larsen
gbnr 2/32, Moøya, 7290 Støren - søker Harald Larsen
2 I
Skriftlig begrunnelse - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Harald Larsen
påbygg - gbnr 2/32
3 U Foreløpig svarbrev: Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Harald Larsen
påbygg forretningsbygg - gbnr 2/32, Moøya, 7290 Støren - søker Harald
Larsen
4 S Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - påbygg forretningsbygg gbnr 2/32, Moøya, 7290 Støren - søker Harald Larsen

Saksopplysninger
Harald Larsen har på vegne av firmaet Harald Larsen rørlegger AS søkt om dispensasjon fra
Reguleringsplan for Moøya, datert 31.05.2009, i brev datert 21.02.2014. Dispensasjonen gjelder
utvidelse av firmaets nåværende lager/verksted på eiendommen gnr: 2 bnr: 32. Det tas sikte på å
bygge et kombinert bolig- og forretningsformål, hvor første etasje skal benyttes til lager/verksted,
og andre etasje skal deles inn i 6 hybler rettet mot bedriften Norsk Kylling.
Arealet er regulert til formålene forretning- og kontor. Kombinert bolig- og forretningsformål
inngår ikke i dette formålet. Det må derfor søkes om dispensasjon etter plan- og bygningslovens §
19-2.
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Figur 1 Viser utdrag fra gjeldende reguleringsplan for Moøya fra 1989.
Blå farge viser område for forretning og kontor.
Lilla farge viser område for industri. Omsøkt parsell er markert
med rød sammenhengende sirkel.

Søknadens innhold
Søknaden begrunnes med at det er ønskelig å etablere et bedre boligtilbud for ansatte ved bedriften
Norsk kylling AS.
Nabovarsel er utsendt og kvittert med påfølgende merknader.
Rådmannen har opplyst søkeren om at tiltaket ikke kan behandles som en dispensasjon, men vil
kreve en planendring. Tiltakshaver har likevel ønsket å få saken sin frem som dispensasjon.

Merknader til nabovarsel
Jernbaneverket i brev datert 13.01.2014 – Eier av gnr: 4011 bnr: 25
Ved dispensasjon etter jernbanelovens § 10 er det en hovedregel at det ikke dispenseres for bygging
nærmere enn 20 meter. Bygget blir liggende 13-16 meter fra nærmeste spors midtlinje, og 0-2 meter
fra eiendomsgrensen. Det gis ikke tillatelse etter jernbaneloven § 10 for det omsøkte tiltaket.
Statens vegvesen i brev datert 17-12-2013 – Eier av gnr: 1630 bnr:2
Det må foreligge en dispensasjon fra gjeldende plan før tiltaket vurderes opp mot trafikksikkerheten
til myke trafikanter og avkjørselsproblematikken til Fv630.
Eiendom – og kommunalteknikk
Bygget er etablert over en gammel pumpeledning for kloakk. Tilbygget vil fortsette denne
nedbyggingen. Det vil ikke være gunstig at denne bygges ned ytterligere. Ledningen må derfor
flyttes før utvidelsen kan tillates. Det går en overvannsledning inntil vegen i øst. Det kan være et
alternativ å legge disse i samme løp.
Det opplyses for øvrig om at dette er en muntlig tilbakemelding. Ved en eventuell høring vil dette
bli oversendt skriftlig.
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Andre opplysninger
Parsellen er i Reguleringsplan for Moøya, datert 31.05.2009, regulert til forretning og kontorområde
(M2), hvor det tillates forretningsbebyggelse med tilhørende anlegg.
Vurdering
Plan- og bygningslovens § 19-2 sier følgende om adgangen til å innvilge dispensasjon:
«Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering».
Det omsøkte tiltaket legger opp til et kombinert formål med forretning og boligbebyggelse i et
område som ligger i umiddelbar nærhet til industri, jernbane og Fv630. Med bakgrunn i
beliggenheten er Rådmannen derfor betenkt over den ønskede plasseringen av boligformålet. Selv
om det er snakk om 6 hybler og ikke leiligheter, vil bostandarden være såpass kraftig redusert i
forhold til støy og vibrasjoner fra jernbanen, at det vurderes til ikke å være beboelig. Det vil være
imot et av hovedprinsippene i ny Kommunedelplan for Støren, hvor det er forsøkt å etablere klare
skiller mellom industri/næring og boligbebyggelse. I tillegg vil det omsøkte tiltaket ha et såpass stort
omfang at det vil kreves en reguleringsendring fremfor en dispensasjon. Rådmannen er innforstått
med at ansatte ved Norsk kylling trenger en plass å bo, og at det er en generell etterspørsel på
boliger i Støren. Rådmannen holder imidlertid fast på at dette ikke er et område som er godt nok
egnet i forhold til boligbebyggelse.
Når det kommer til utvidelse av selve lageret/verkstedet, så er dette i tråd med reguleringsformålet i
gjeldende plan. Jernbaneverket har imidlertid ikke gitt dispensasjon for bygging innenfor 30metersonen fra nærmeste spormidt. Siden Jernbaneverket er sektormyndighet i saken, samtidig som
at de er nærmeste nabo, og har uttalt seg negativt, kan ikke Kommunen dispensere på tvers av deres
bestemmelser.
Tiltaket er vurdert til ikke å måtte sendes på høring.
Med bakgrunn i dette foreligger det ikke hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 til å dispensere
det omsøkte tiltaket.

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 avslår Midtre Gauldal kommune søknad om
dispensasjon. Avslaget begrunnes med at en sektormyndighet har uttalt seg negativt til utvidelsen,og
at området ikke egner seg til boligformål. I tillegg krever et slikt tiltak omregulering av eksisterende
plan.
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Midtre Gauldal Kommune
7290 Støren

Støren, 21.02.2014

Jeg har planer om å bygge på forretningsbygget jeg har i Moøya, G.nr 2, B.nr 32
Grunnflate 190m2 med lager og verksted
Jeg har tenkt å bygge på 1.etg over dette, som jeg har tenkt å dele opp til 6 stk hybler.
Hyblene er rettet mot Norsk Kylling.
Jeg har sett mange av husene i Støren sentrum, hvor det kan bo opptil 6-8 personer som deler ett
bad og kjøkken..
Hyblene jeg tenker på er et rom m/kjøkkenkrok og bad på hver hybel.
Jeg søker herved om omregulering av 2. etg fra forretningsareal til boareal.

Med hilsen
,

at-f-t-/

Harald Larsen
Postboks 141
7291 Støren
tlf 91558646
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Utskritt

SITUASJONSKART
Eiendom:
Hi.haver/Fester:
MIDTRE
GAULDAL
KOMMUNE

Gnr: 2

Bnr: 32

Fnr: 0

Snr: 0

Adresse: Svartøya 10, 7290 STØREN
LARSENHARALDSTEIN, BATAUONSVEIEN13, 7290
STØREN,med flere
Målestokk
1:500

Dato: 16/1-2014 Sign:

4

2/ 2
2/24

2/3
Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler,
kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersekes mermere.
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http://kart2.nois.no/midtre-gauldal/Content/mapfile.asp?file={5DC6482F-F228-4401-...
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21.02.2014

Naboliste

Side 1 av 1

Naboinformasjon
1648 Midtre Gauldal kommune

Hovedeindom
Gnr/Bnr/Fnr/Snr
Adresse(r)
Eier(e)

2/32/0/0
Svartøya 10, 7290 STØREN
LARSEN HARALD STEIN, BATAUONSVEIEN 13, 7290 STØREN
H emmelshaver

Naboliste
Idenne Usten angir njemmelshavere for den enkelte e:endonn I h.h.t. plan- og bygningsloven er det elere og festere av naboog gjenboereiendommer som skal yarsies. Eier er ikKe aland ensbetydende med hjernmeishayer. Det er ansvarlig søker/melder
som er ansyarlig for å gjøre de nødyendige undersøkelser og sørge for at korrekt eler og fester varsles.

Gnr/Bnr/Fnr/Snr
Adresse(r)
Eier(e)

2/22/4/0

Svartø a 8 7290 STØREN
BÅRSETH EGIL, 7288 SOKNEDAL (Fester)
MIDTRE GAULDAL KOMMUNE, RÅDHUSET, 7290 STØREN (Hjemmelshaver)
1648 - 2/22/4/1
1648 - 2/22/4/2

Gnr/Bnr/Fnr/Snr 4011/25/0/0
Adresse(r)
Matrikkeladresse

Eier(e)
Gnr/Bnr/Fnr/Snr
Adresse(r)
Eier(e)

4011/25, 7288 SOKNEDAL
JERNBANEVERKET, Postboks 4350, 2308 HAMAR (Hjemmelshaver)
1630/2/0/0

Ingen adresse funnet.
SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE, Postboks 2350 Sluppen, 7004
TRONDHEIM (Aktuell eier)
STATENS VEGVESEN REGION MIDT, Fylkeshuset, 6404 MOLDE (Eiers
kontaktinstans)

http://kart2.nois.no/rnidtre-gauldal/Content/nabolisteHTML2.asp
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Vedlegg nr.
C-

Opplysninger gitt i nabovarsel

sendes kommunen sammen med søknaden

DIREKTOariT
IreCCKW.LITEr

ro

(Gjenpart av nabovarsel)
plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 21-3

Gnr.

Bnr.

Festenr.

Seksjonsn

Eiendommens adresse

Eier/tester

Postnr.
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Telefon

Mobil

Søknaden kan ses på hjemmeside:
(ikke obligatorisk)

MedSidei Sendestil
Eventuelle merknader skal vaare mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.
Ansvarlig soker/tiftakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for ev. endringer.
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Nr. fra - til

Ikke
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Dispensasjonssøknacl/vedtak
Situasjonsplan
Tegninger snitt, fasade
Andre vedlegg

Undeiskrat
Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabovarsel til berørte naboer og gjenboere.
Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel.
Sted
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Kvittering for nabovarsel

sendes kommunen sammen med seknaden

MREKTORATU
FORIEFTWOMMU

NabovarseI kan enten sendes som rekommandert sending eller ovedeveres personlig Mot kvittering.
Ved personlig overlevering vil signatur gjelde som bekrettelse på at varslet er mottatt-Det kan også signeres på at man glr
samtykke til tiltaket.
Tiltaket gjelder
Gnr.

Eiendom/
byggested

Bnr.

Festenr.

4^C.

••?..

Seksjonsnr.

Bygrungsnr.

Bohgnr.

Postnr.

Poststed

Kommune

\

Adresse

Følgende naboer har mottatt eller fått rett sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg:
Nabo-/gjenboerelendom
Gnr.

‘7'0

Eier/fester av nabo4gjenboereiendom

Bnr.

Festenr.

/

Seksjonsnr.
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Dersites

avn
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V,73-61
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Postsled
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mottatt varsel
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Seksjonsnr.

Eiers/testers navn
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Poststed

Personlig kvatering tor Day

Bnr.

Eiedf;ster
Festenr

Seksprisnr.

av nabo-/gjenboereiendom
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4,1

Poststed

Personlig kvittering for Dato

POStnr

Sign.

----;'
i ‘21:Po st : Ist:
.,,z76 y

Personlig kvittering for

mottatt varsel

,A7,

Dato

Posistedets reg.nr.
SIgQ

samtykke til tiltaket

Nabo4gjenboereiendom
Bnr.

Eiertfester av nabo-tgjenboerelendom
Festenr.

Seksjonsnr.

Adresse

Eiers/festers navn
Adresse

Poststed

Personlig kvittering for Dato

Poststed

Postnr
Sign.

Personlig kvittering for

mottatt varset

Roststedets reg.nr
Dato

Sign.

samlykke til tiltaket

Nabo- /gjenboereiendom
Bnr.

Eier/fester av nabo-Igjenboereiendom
Festenr.

Seksjonsnr

Adresse
Postnr.

/Z -/-r

EiersItesters navn

•

Gnr.

S.gn

Dato

samtykke til tillaket

Adresse

Postnr

Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for

Nabo-/gjenboereiendom

Gnr.

Baststettecitef

/1

mottatt varsel

Postnr

Sign.

Eier/fester av nabo4gjenboereiendom
Festenr.

Adresse

Gn/r./6--30

Dato

samtykke til tiltaket

Nabo4gjenboereiendom
Gnr

Poststedets reg nr

a/ter%Or

Fiers/a..3:Ers navn
Adresse

Poststed

Personlig kvinering for Dato

Poststed

POStnr.

Sign.

Personlig kvinering br

mottatt varsel

Poststedets reg nr
Dato

Sign.

samtykke til tiltaket

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.
Samlet antall sendinger:
Blankett 5156 Bokmål

Sign.

0 Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet

01.08.2012
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Denne del kletres på kvittering
RR 1087 90903 NO

4):Intne:I ;%::;%sePdr.41)
kvitIefing

posten

posten
StsrenPost i
COUPExtre Steren
Pastboks1
7291STOREH
NUA
Org.nr. 939234616

StorenPost i Butitt
RoopExtra Steren
Postboks1
7291STOREN
NUA
Org.nr. 939234616
BelepNUA

Ueretekst.

Ant.
1

kr 165,00 25%
RekStore Innlen
EN)
S
(STATENUEOUES
NIDT)
( REBION
(6404)
( NOLDE)
kg)
(VektNenue11:0.044
(Destinesion:Norge)
(Nr.:RR106790993110)

BelepNUA

Ueretekst.

Ant

kr 165,00 25%
RekStore Innlen
( JERBANEVERNET)
( PB4350)
(2306)
( HANAR)
kg)
(UektNenue11:0,049
(Destinasion:Horge)
(Nr.:RA106791000H0)

1

Totel

kr 165,00

Total

kr 165,00

Kortpetaling

kr 165,00

i(ortbetaling

kr 165.00

Haaset
25%

6runnleg
kr 132,00

Hvasun
kr 33,00

165,00

Bongnr. 47-15177-1-2729041-2
Kesse
Tid
Deto
06.12.2013 16:15:13KASSE1

Bongnr. 47-15177-1-2729027-2
Kesse
Tid
Deto
06.12.2013 16:13:52 KASSE1

Signatur

igetu

1 1
7 5111 7290

Nvesun
kr 33,00

16:15
Bax: 12190174-30922606/12/2013
0062921111
Ref.: 750181
bankepept
165,00
Belep
inkxx06475-5
AID: 05780000021010
GODKJENT

16:14
Bax: 12190174-30922606/12/2013
000241141
Ref.: 733089
bankaxept
Belep =
6475-5
410: D5780000021010
GODKJENT

Brunnleg
kr 132,00

Nvesat
25%

111II

fl

7 5 77 1- 72904

2
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Saksframlegg

Arkivnr. 142
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2014/650-2
Utvalgssak
Møtedato
60/14
04.04.2014
Saksbehandler: Rannveig Singsaas

Klage på vedtak - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for
fradeling av tilleggsareal fra eiendommen gbnr 5/1 til boligeiendommen gbnr
5/17
Dokumenter i saken:
1 I Klage på vedtak - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel for fradeling av tilleggsareal fra eiendommen gbnr 5/1 til
boligeiendommen gbnr 5/17
2 S Klage på vedtak - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel for fradeling av tilleggsareal fra eiendommen gbnr 5/1 til
boligeiendommen gbnr 5/17
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Tor-Odd Bones

Vedlegg
1

Klage på vedtak - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av
tilleggsareal fra eiendommen gbnr 5/1 til boligeiendommen gbnr 5/17

2

Uttalelse fra Atle Grytdal

3

Situasjonsbeskrivelse

4

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av tilleggsareal fra
eiendommen gbnr 5/1 til boligeiendommen gbnr 5/17

5

Situasjonskart

6

Oversiktskart

7

Anmodning om landbruksfaglig uttalelse - Søknad om deling/rekvisisjon av
oppmålingsforretning - gbnr 5/1 - rekvirert Tor-Odd Bones

Saksopplysninger
Tor-Odd Bones klager i brev datert 3.3.14 på vedtak i NPM-sak 22/14 i møte den 30.1.14. Klagen
er innkommet rettidig og av part med rettslig klageinteresse ihht forvaltningslovens definisjoner og
bestemmelser. Vedtaket som påklages var som følger:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gir Midtre Gauldal kommune dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel for fradeling av ca 150 m² fra eiendommen gbnr 5/1 som tilleggsareal til
boligeiendommen gbnr 5/17.
Vedtaket begrunnes med at tiltaket ikke i vesentlig grad tilsidesetter de hensyn LNF-kategorien er ment å
ivareta i området, samtidig som at det blir mulig å sette opp garasje på egen eiendom.
Det settes vilkår om at tilleggsarealet benyttes til ny adkomst til eiendommen gbnr 5/17 forutsatt
godkjenning fra Statens vegvesen.
Bakgrunn
Tor-Odd Bones søkte om fradeling av ca 850 m² fra sin eiendom gbnr 5/1 som tilleggsareal til
boligeiendommen gbnr 5/17 på Folstad. Det opplyses i søknaden om at tilleggsarealet skal benyttes
til oppføring av garasje. Eier av eiendommen gbnr 5/17 har solgt garasjen sin til naboeiendommen
gbnr 5/14 og har behov for ny.
I kommunens kartbase er det omsøkte arealet klassifisert som dyrkajord. Landbruksmyndigheten
har uttalt seg positivt til fradeling av hele det omsøkte arealet (850 m²). Bakgrunnen for at
dispensasjon ble innvilget bare delvis var at 1) det ble gitt dispensasjon for et areal som ble vurdert
som tilstrekkelig for oppføring av garasje og 2) omsøkt parsell ligger i et område der det ikke er
ønskelig med ytterligere boligutvikling (man kan se for seg at et større areal avsatt til boligformål på
sikt vil kunne bli søkt delt i den hensikt å sette opp bolig).
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Klagen
Søker peker på følgende forhold i sin klage:
 Arealet som kommunen har gitt dispensasjon for å dele fra til boligformål dekker ikke
behovet som eier av boligeiendommen gbnr 5/17 har
 Det omsøkte arealet er ei smal stripe langs Fv 631 som ikke i særlig grad har vært benyttet til
jordbruksformål de siste 10 år. Det anføres at det omsøkte arealet ikke har vært en del av
søkers jordbruksareal i kommunens planer og kartverk, og at det dermed ikke har vært med
som et grunnlag for arealtilskudd
 Det omsøkte arealet er så smalt at det vanskeliggjør effektiv og rasjonell utnyttelse ved bruk
av moderne landbruksmaskiner
 Det hevdes at det nydyrkes et større areal i kommunen enn det som legges ned, og at et
begrenset areal som det som omsøkes må kunne omdisponeres
Eier av boligeiendommen gbnr 5/17 opplyser i et skriv vedlagt klagen om at familien har fem biler
og to tilhengere og at det er planer om oppføring av både garasje og carport på det omsøkte arealet
(skisse for utbygging følger vedlagt). Det foreslås i klagen at kommunen kan sette vilkår om at det
ikke er tillatt med boligetablering på det fradelte arealet.
Plangrunnlag
Kommunedelplan for Støren er under utarbeidelse/revisjon. Det omsøkte arealet ligger ikke i et
område der det er ønskelig med videre boligutvikling. Arealet er avsatt til LNF-formål. Denne
planen er imidlertid ikke vedtatt og dermed ikke juridisk bindende for kommunale vedtak. Arealet
omfattes per dags dato av kommunedelplan for Støren og er avsatt til LNF-formål.
Dersom utvalget opprettholder vedtaket fra NPM-sak 22/14 den 30.1.14, blir saken oversendt
Fylkesmannen for endelig avgjørelse, ihht forvaltningslovgivningen.
Vurdering
Parkeringsnormen tilsier at det ordinære er 2 parkeringsplasser per boenhet i det omsøkte området.
I mer tettbygde områder er 1,5 biloppstillingsplasser per boenhet vanlig.
Det kan være mange årsaker til å ønske seg stor tomt, areal å disponere fritt, rom rundt seg. Det er
imidlertid ikke kommunens oppgave å stille til rådighet areal for ulike formål som private måtte ha.
Rådmannen er av den oppfatning at 150 m² er tilstrekkelig for ordinær biloppstilling/oppføring av
garasje på en privat boligeiendom. Et moment i denne saken er at dette arealet tilsvarer omtrent det
som eier av eiendommen gbnr 5/17 har solgt til naboeiendommen gbnr 5/14, slik at han får tilbake
ca det han hadde. Eiendommen gbnr 5/17 har per i dag et areal på i overkant av 0,5 da. Dersom det
gis dispensasjon for fradeling av hele det omsøkte arealet vil boligeiendommen få et areal på nær 1,4
daa. Rådmannen er av den oppfatning at dette er i overkant stort i et så vidt sentrumsnært område.
Til tross for at sektormyndighetene har uttalt seg positivt til fradelingen, kan kommunen som
planmyndighet gå imot på bakgrunn av vurderinger av overordnet arealbruk og effektiv
arealutnyttelse. Kommunedelplan for Støren ligger ute til høring i disse dager. Det er ikke ønskelig
med boligutvikling i dette området. I gjeldende kommunedelplan er arealet også avsatt til LNF. Det
at et areal ikke har vært benyttet til jordbruksformål de senere årene kan ikke i seg selv berettige en
omdisponering til boligformål.
Rådmannen kan ikke se at det er framsatt opplysninger i klagen som skulle tilsi at vedtaket i
NPM-sak 22/14 bør endres. Rådmannen innstiller derfor på å avvise klagen.
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Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltingsloven § 28 avviser Midtre Gauldal
kommune klage fra eier av gbnr 5/1 slik den er framsatt i brev datert 3/3-14.
Vedtaket begrunnes med at det arealet det er gitt dispensasjon for omtrent tilsvarer det areal som
eier av eiendommen gbnr 5/17 har solgt til naboeiendommen gbnr 5/14, samtidig som arealet det
er gitt dispensasjon for i NPM-sak 22/14 er tilstrekkelig for ordinær biloppstilling på boligtomt.
Saken oversendes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for endelig avgjørelse.
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Tor-Odd Bones
7290 Støren

03.03.2014

Midtre Gauldal Kommune
Næring, Plan og Forvaltning
7290 Storen

KLAGE PA' SAK NR 2013/3788-1
Jeg viser til vedtak fbttet 03.02.2014 og benytter meg herved av
klageretten.
Jeg viser til folgende forhold:
• Viser til vedlagt skisse. Et areal på 150 kvm vil ikke dekke
behovet som Atle Grytdal tilsynegir. Jeg mener at brukerens,
i dette tilfellet Alle Grytdal, behov bor veie tungt.
Kommunen som skal være et serviceorgan, må da forsoke å
finne losninger som kan ivareta sokerens behov.

• Arealet er ei smal stripe langs fylkesvei 632. Det har ikke
vært benyttet i særlig grad til jordbruksfirmål de siste 10
åra. På kommunens planer og kartverk har det heller ikke
vært en del av mitt jordbruksareal, og av den grunn ikke
vært med som et grunnlag for arealtilskudd.
• Arealet er så smalt at det vanskeliggjør effektiv og rasjonell
utnyttelse ved bruk av moderne landbruksmaskiner. Derfbr
onsker jeg å selge hele området

Side91

• Omdisponering av dyrkamark skal man vurdere noye. Men
når det gjelder min kommune, så vet jeg at det nydyrkes et
storre areal enn det som legges ned. Derfor mener jeg at et
begrenset areal som dette er, må kunne omdiponeres til
nevnte formål.
• Konklusjon: Jeg onsker å selge hele området fordi dette er et
begrenset areal, et areal som det er vanskelig å drive
rasjonelt.

Jeg håper at kommunen vil vurdere saken på nytt og komme til en
annen konklusjon.

Med hilsen

Tor-Odd Bones
Grunneier
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Saksframlegg

Arkivnr. 143
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2013/3788-1
Utvalgssak
Møtedato
Saksbehandler: Rannveig Singsaas

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av
tilleggsareal fra eiendommen gbnr 5/1 til boligeiendommen gbnr 5/17

Dokumenter i saken:
1 S Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av tilleggsareal fra
eiendommen gbnr 5/1 til boligeiendommen gbnr 5/17
Vedlegg
1 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 5/1 - rekvirert Tor-Odd Bones
2 Situasjonskart
3 Oversiktskart
4 Vedrørende fradeling av boligtomt - fra gbnr 5/1 til gbnr 5/17 - Folstad - Midtre Gauldal
kommune
5 Vedrørende fradeling av eiendom gbnr 5/1 til gbnr 5/17 i Midtre Gauldal kommune
6 Anmodning om landbruksfaglig uttalelse - Søknad om deling/rekvisisjon av
oppmålingsforretning - gbnr 5/1 - rekvirert Tor-Odd Bones
7 Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - deling av grunneiendom - gbnr 5/1

Saksopplysninger
Tor Odd Bones søker om fradeling av ca 850 m² fra sin eiendom gbnr 5/1 som tilleggsareal til
boligeiendommen gbnr 5/17, Folstad. Det omsøkte arealet ligger som et 15 meter bredt belte i en
strekning på rundt 50 meter langs Fv 632.
Bakgrunnen for søknaden er at boligeiendommen gbnr 5/14 (som er nærmeste nabo til
boligeiendommen gbnr 5/17) er solgt inklusive garasjeanlegget/innkjørselen på eiendommen
gbnr 5/17. Eier av boligeiendommen gbnr 5/17 ønsker nå å sette opp ny garasje på det omsøkte
arealet. Grunneier på eiendommen gbnr 5/1 har ikke selv behov for dette arealet.
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Eiendommen gbnr 5/17 har i følge kommunens kartbase et areal på ca 515 m², men eiendommen
er i realiteten 80 m² mindre enn dette på grunn av at garasjeanlegget/innkjørselen er solgt til
naboeiendommen.
Omsøkt areal er klassifisert som fulldyrka jord i kommunens kartbase og ligger i et område som er
avsatt til LNF sone 1 i kommuneplanens arealdel. Tiltaket er i strid med overordnet
arealdisponering og en tillatelse til fradeling betinger at dispensasjon innvilges i medhold av plan- og
bygningslovens § 19-2.
Saken er sendt på høring til Fylkesmannen, fylkeskommunen, Statens vegvesen og Sametinget.
Landbruksforvaltningen har uttalt seg positivt til søknaden.
Vurdering
Plan- og bygningslovens § 19-2 sier dette om adgangen til å innvilge dispensasjon: Dispensasjon kan
ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir
vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet
vurdering.(…).
Landbruksforvaltningen sier dette om det omsøkte arealet: Arealet er langt og smalt, har begynnende
gjengroing, og pga dette og andre årsaker har ikke arealet blitt høstet maskinelt de siste åra. Med bakgrunn i den
kvalitet og beliggenhet arealet har, gis det omdisponeringssamtykke i hht jordlovens § 9. (…) Det er ikke nødvendig
med adkomst over arealet til bakenforliggende arealer. Omdisponering av 1 dekar endrer ikke vesentlig på
bruksstrukturen i området. Landbruksforvaltningens uttalelse følger for øvrig vedlagt i sin helhet.
Fylkeskommunen og Sametinget minner i sine uttalelser om den generelle aktsomhetsplikten som
Kulturminneloven pålegger tiltakshaver. Fylkesmannen minner på sin side om kommunens plikt til
å ivareta prinsippene i Naturmangfoldlovens §§ 8-12 i saker som berører natur og miljø. Statens
vegvesen informerer om at søknad om endret bruk av eksisterende avkjørsel er påkrevd dersom
kommunen innvilger dispensasjon fra overordnet plan og det blir aktuelt å benytte eksisterende
driftsavkjørsel til boligformål.
Tiltaket er kontrollert opp mot DNs Naturbase, og det er ikke gjort natur- eller
kulturminneregistreringer som vil kunne komme i konflikt med det omsøkte tiltaket.
Kommunedelplan for Støren er under revidering. I det omsøkte området er det ikke ønskelig med
videre boligutvikling. Rådmannen vurderer at en dispensasjon for fradeling av ca 850 m² er i
overkant mye i forhold til behovet (areal til oppføring av garasje). Kommunen ønsker ikke at det
avsettes større arealer til boligformål i dette området. Dersom kommunen tillater at hele arealet
fradeles som omsøkt, kan det på et senere tidspunkt komme søknad om å dele fra tomt til
oppføring av bolig på den del av arealet som ikke blir benyttet til garasje. Kommunen har da gitt
dispensasjon fra LNF-formålet for dette arealet, og vil ikke ha hjemmel til å avslå søknaden. Dette
er et ikke ønsket scenario.
Eiendommen gbnr 5/14 er nå solgt inklusive garasjeanlegget. Eiendommen gbnr 5/17 har dermed
mistet garasjen samt blitt nær 100 m² mindre i areal. Det er rimelig at boligeiendommen gbnr 5/17
får tillatelse til å kjøpe et tilleggsareal slik at det blir mulig å sette opp garasje på egen tomt.
Landbruksforvaltningen har gitt sitt samtykke til fradeling av landbruksareal til boligformål, og det
er ikke interesser eller verdier i området som vil komme i konflikt med tiltaket. Rådmannen
innstiller derfor på at det kan gis dispensasjon fra overordnet plan for å fradele om lag 150 m² for å
sette opp garasje på egen tomt.
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Fig 1: Rådmannens forslag til fradeling

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gir Midtre Gauldal kommune dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel for fradeling av ca 150 m² fra eiendommen gbnr 5/1 som tilleggsareal til
boligeiendommen gbnr 5/17.
Vedtaket begrunnes med at tiltaket ikke i vesentlig grad tilsidesetter de hensyn LNF-kategorien er
ment å ivareta i området, samtidig som at det blir mulig å sette opp garasje på egen eiendom.
Det settes vilkår om at tilleggsarealet benyttes til ny adkomst til eiendommen gbnr 5/17 forutsatt
godkjenning fra Statens vegvesen.
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Notat
Til:

Rannveig Singsaas

Fra:

Aril Røttum

Referanse

Dato

2013/2802-11

02.12.2013

Anmodning om landbruksfaglig uttalelse - Søknad om deling/rekvisisjon av
oppmålingsforretning - gbnr 5/1 - rekvirert Tor-Odd Bones
Det søkes om tillatelse til fradeling av parsell på 1,1 dekar fra eiendommen Folstad gbnr 5/1 til
boligformål. 750 m2 av arealet er klassifisert som fulldyrka jord i AR5. Dette mindre arealet
ligger som en egen parsell nordøst for og inntil bygdevegen til Folstad mellom boligbebyggelse
på nord og sørsida, og annen utmark mot øst. Arealet er langt og smalt, har begynnende
gjengroing, og pga dette og andre årsaker har ikke arealet blitt høstet maskinelt de siste åra.
Eieren driver med sau og leier på pressing av rundballer av gras. Dagens utstyr er for stort til å
kunne brukes på dette arealet. Arealet er også noe preget av vannproblemer fra bekken mellom
eiendommene 5/1 og 5/10. Det er kun brukt til beite for sau noen ganger, men ikke hvert år. Det
har vært høstet som høy enkelte år ved hesjing.
Omsøkt fradelt areal har derfor ikke den største verdien for eiendommen som jordbruksareal.
Eier av eiendommen gbnr 5/17 (oppgitt areal til 450 m2) har solgt eiendommen gbnr 5/14 inkl
garasjen som er oppført i grensen mellom disse eiendommene. Det har foregått grensejusteringer
på disse eiendommene opp mot eiendommen gbnr 5/10 det siste året. Dette gjør at det er behov
for oppføring av ny garasje på eiendommen gbnr 5/17.
Eiendommen Folstad gbnr 5/1 har følgende arealer:
Fulldyrka jord
Innmarksbeite
Produktiv skog
Uproduktiv skog
Skrinn fastmark
Myr
Annen jorddekt fastmark
Ikke klassifisert areal
Sum
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57 dekar
6 dekar
1324 dekar
326 dekar
117 dekar
852 dekar
61 dekar
80 dekar
2823 dekar

Eiendom som nyttes eller kan nyttes til jord- eller skogbruk kan ikke deles uten at det gis
samtykke til deling etter jordlovens § 12.
I hht jordlovens § 12 kan deling tillates dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det eller
deling er forsvarlig ut fra hensynet til eiendommens framtidige avkastningsevne.
I de aller fleste saker som omhandler landbrukseiendommer, vil det være jordloven som setter
premisser for fradeling av arealer.
Fradeling av omsøkt areal har mindre betydning for eiendommens framtidige avkastningsevne.
Samfunnsinteresser av stor vekt.
Fradeling kan tillates dersom fradelingen vil bidra til å opprettholde eller styrke bosettingen i
området. I og med at bosettingen i området styrkes, kan dette oppfattes som en samfunnsinteresse
av stor vekt.
Kommunen kan gi dispensasjon dersom det etter en samlet vurdering av forholdene er slik at
jordbruksinteressen må vike.
Med bakgrunn i den kvalitet og beliggenhet arealet har, gis det omdisponeringssamtykke i hht
jordlovens § 9. I og med at det omsøkte arealet er innklemt mellom eksisterende boliger, veg og
utmark vil de drifts- og miljømessige ulempene for landbruket i området bli mindre hvis arealet
blir disponert til boligformål. Planlagt bruk av arealet vil ikke medføre vesentlige negative
konsekvenser for landbruksdriften i området med tanke på støv, støy, lukt og tråkk mm. Det er
ikke nødvendig med adkomst over arealet til bakenforliggende arealer.
Omdisponering av 1 dekar endrer ikke vesentlig på bruksstrukturen i området.
Innstilling
Etter en samlet vurdering gis det samtykke til omdisponering av omsøkt areal med hjemmel i
jordlovens § 9. Arealet omdisponeres fra skog, annen jorddekt fastmark og dyrka mark til
boligformål.
Midtre Gauldal kommune innvilger søknaden og samtykker i fradeling av ca 1 dekar fra
eiendommen Folstad gbnr 5/1som omsøkt i hht jordlovens § 12.
Dette begrunnes med at fradelingen ikke har vesentlig betydning for eiendommens framtidige
avkastningsevne. I tillegg vil fradelingen ivareta hensynet til bosettingen i området, og bedre de
driftsmessige forholdene på bruket. Delingen vil ikke medføre vesentlige konsekvenser for driftseller miljømessige ulemper for landbruket i området.

Med hilsen
Aril Røttum
Rådgiver

Side 2 av 2

Side101

Side 3 av 3

Side102

Saksframlegg

Arkivnr. L12
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2013/3602-4
Utvalgssak
Møtedato
61/14
04.04.2014
Saksbehandler: Håvard Kvernmo

Klage på vedtak i sak PS122/13 - avslag på søknad om dispensasjon for
bygging i LNF-område - bygging av naust - gbnr 26/1 Røsbjørgen ved
Samsjøen

Dokumenter i saken:
1 I
Klage på vedtak i sak PS122/13 - avslag på søknad om
Anne Wibe Guttormsen
dispensasjon for bygging i LNF-område - bygging av naust gbnr 26/1 Røsbjørgen ved Samsjøen
2 I
Klage på vedtak - tilføyelse til klage
Anne K.Wibe Guttormsen
3 U Klage på vedtak i sak PS122/13 - avslag på søknad om
Anne Wibe Guttormsen
dispensasjon for bygging i LNF-område - bygging av naust gbnr 26/1 Røsbjørgen ved Samsjøen
4 S Klage på vedtak i sak PS122/13 - avslag på søknad om
dispensasjon for bygging i LNF-område - bygging av naust gbnr 26/1 Røsbjørgen ved Samsjøen

Saksopplysninger
Anne K. Wibe Guttormsen klager i brev datert 03.12.2013 på NPM-utvalgets vedtak i sak 122/13,
datert 10.11.2013. Klagen gjelder avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av båtnaust i den
nordvestlige delen av Samsjøen.
Området er i Kommuneplanens arealdel regulert til LNF-formål, hvor det forbys tiltak som ikke
regnet som landbruk, natur- eller friluftsformål. Båtnaust regnes ikke som LNF-formål. I tillegg
søkes dette bygd innenfor 100-metersbeltet ved Samsjøen, hvor det generelt forbys slike inngrep.
Det omsøkte tiltaket må derfor dispenseres fra Kommuneplanens arealdel og 100-metersbeltet etter
plan- og bygningslovens § 19-2.
I sak 122/13 ble det vedtatt ikke å gi dispensasjon fra 100-metersbeltet med bakgrunn i at det
allerede var bygd tre naust på relativt kort tid i området fra før (perioden 2012-2013). Den samlede
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belastningen ble derfor vurdert til å nærme seg et uønsket nivå, og søknaden ble avslått med
følgende begrunnelse: «(…) at summen av tiltaket ikke er forenlig med plan- og bygningslovens § 18, første ledd: I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur og
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser».
Juridisk utgangspunkt
Plan- og bygningslovens § 1-9 gir adgang til å klage på vedtak fattet i medhold av denne loven.
Forvaltningsloven gjelder for klagebehandlingen. Anne K. Wibe Guttormsen er part i saken og har
dermed rettslig klageinteresse. Klagen er også fremsatt rettidig.
Klagens innhold
I klagen, datert 03.12.2013, vektlegges flere momenter som antyder urimelig forskjellsbehandling.
Det vises til klagen i sin helhet.
-

Det er åpnet for naustbygging i området fra før.

-

Hun er den siste av totalt fire søkere som ønsker å bygge naust i området.

-

Begrunnelsen er den samme som i sak 13/1882, hvor det ble tillatt to nye naust i samme
område. «Beskytting av eiendeler mot hærverk, tyveri og naturkrefter (…)».

-

LNF-formålet blir ikke vesentlig tilsidesatt. «De to godkjente søknadene (sak 13/1882) er
identiske med min søknad og vi samarbeidet i søknadsprosessen for at naustene skulle omsøkes
med minst mulig påvirkning av natur, friluftsliv og kulturmiljø i området ved at de sammen med
Bjørn Aunøyens (sak 12/2959) naust skulle danne en helhetlig rekke av godt bygde, sidestilte og
like naust (…)».

-

Tiltaket privatiserer ikke strandsonen. «Min søknad legger til grunn at strandsonen forblir
uberørt (…) Alle de 4 naustene i det angitte området i søknaden bygges på rekke inn i den
bratte «myrskrenten» bak strandsonen og vil i så tilfelle heller ikke utgjøre noen negativ estetisk
naturbelastning (…)».

Vurdering
Saksbehandling, delegert eller politisk, skal være så godt opplyst som mulig, slik at vedtak som fattes
gir trygghet, sikkerhet og forutsigbarhet for den enkelte som vedtaket retter seg mot og andre parter
som blir berørt av tiltaket. I en klagebehandling er det et prinsipp at det må foreligge
saksbehandlingsfeil, feil rettsanvendelse og/ eller at det er framkommet nye opplysninger som kan
bidra til at vedtaket må omgjøres eller oppheves.
Det vises til tre andre saker som tillater bygging av naust i samme område, og som har skapt
presedens slik at hun påberoper seg likebehandling. Rådmannen har forståelse for at klageren mener
at hun blir forskjellsbehandlet fordi hennes type søknad er identisk med tidligere dispensasjoner.
Det er likevel ikke slik at en har krav på samme type behandling, når Kommunen innser at en
uheldig utvikling eller summen av tidligere vedtak ikke kan fortsette. Kommunen har full anledning
på et gitt tidspunkt å være mer restriktiv eller stoppe en uheldig praksis.
Det er ikke slik at naustet privatiserer mindre selv om det plasseres bak det som oppfattes som
strandsonen. Naust, inkludert hytter, kan privatisere strandsonen selv om de ligger relativt langt fra.
Det er dette 100-metersonen skal forhindre.
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I klagen kommer det også fram at Guttormsen og tidligere søkere har inngått et samarbeid om å
bygge naustene i en rekke på fire, slik at LNF-formålet ikke blir vesentlig tilsidesatt. Grunneier var
en av de samarbeidende partene. Rådmannen er positiv til at det er forsøkt å ta hensyn til LNFformålet, og kan se seg enig i at LNF-formålet ikke blir vesentlig tilsidesatt. Rådmannen er
imidlertid kritisk til at det legges opp til en gradvis utvikling gjennom dispensasjoner. Grunneier
burde heller lagt frem en dispensasjonssøknad for fire naust, fremfor fire dispensasjoner.
Dispensasjoner skal i utgangspunktet kun benyttes ved enkeltsaker, og plan- og bygningsloven er
tydelig på at tiltak som potensielt vil medføre fare for presedens skal avslås og påkreve en
detaljregulering. Dersom dette hadde vært kjent for Rådmannen fra starten, ville det ha blitt stilt
krav om detaljregulering allerede da. Det er ingen garanti for at dette tilfellet er det siste i rekken.
Det er flere hytter i området som per i dag ikke har etablert naust i området, og en og det er fare for
en negativ utvikling mot sørøst i framtiden.
Nye opplysninger
Rådmannen vurderer opplysningene som er kommet inn i klagen til å ikke være vesentlige nok til at
det skulle åpne for et annet vedtak, som dermed vil bygge ned strandsonen.
Rettsanvendelse
Rådmannen vurderer rettsanvendelsen som god nok.
Saksbehandlingsfeil
Rådmannen har ikke registrert noen saksbehandlingsfeil.
Rådmannens innstilling
I medhold av plan- og bygningslovens § 1-9 tas klagen slik den er framsatt av Anne K. Wibe
Guttormsen, datert 03.12.2013 ikke til følge. Vedtaket begrunnes med at de fremsatte nye
opplysningene ikke endrer kommunens oppfatning og begrunnelse i dispensasjonssaken.
Saken oversendes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag til endelig behandling.
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-----Opprinnelig melding----Fra: Anne K Wibe Guttormsen [mailto:annekwg@online.no]
Sendt: 8. desember 2013 20:56
Til: postmottak
Emne: Deres ref 2013/2826-2

Jeg viser til min klage på avslag, og ønsker å tilføye følgende : På søknadstidspunktet hadde vi ikke
kjennskap til hvor hver enkelt skulle sette sitt naust. Nå er Roger Hansen og Hasle Østerlis naust
gravd ut på utsiden av Bjørn Aunøiens naust - ytterst i vika mot Samsjøen. Det vil si at den plassen
som er ledig for vårt omsøkte naust vil være på innsiden av Bjørn Aunøiens naust på linje med de
andre, men lengst fra strandlinjen , svaberg og øvrig ferdsel. Jeg ber om at dette tas med som
tilleggsopplysning på min klage på vedtaket om avslag.
Med vennlig hilsen
Anne K Wibe Guttormsen

Videresendt melding:

Fra: Anne K Wibe Guttormsen <annekwg@online.no>
Dato: 29. oktober 2013 17.44.03 GMT+01.00
Til: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no
Emne: Deres ref 2013/2826-2
Vedrørende foreløpig melding i forvaltningssak
SAk : Søknad om dispensasjon om byggging av naust i LNF område. Datert 20.09.2013
I Deres brev av 26.09.2013 er det merket at følgende mangler må tilføres i søknaden : Begrunnelse.
Begrunnelsen er : Det er ønskelig med naust på grunn av tyveri og hærverk , og i tillegg er det et
værhardt område som har medført at båten når den var pakket ned for vinteren blåste på sjøen i en
høststorm tidligere år.
Det er gitt tillatelse til bygging av tre andre naust i samme rekke i samme område.
Jeg ber om at dette vedlegges søknaden.
mvh
Anne Wibe Guttormsen
Hytteeier Samsjøen ,Midtre Gauldal
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Midtre Gauldal kommune
7290 Støren
Ved Håvard Kvernmo, NPM utvalget
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Argumentasjon:
Jeg viser til vedtak på sak PS122/13 av 19.11.20013 mottatt den 28.11.2013 hvor det gis avslag på
min søknad om oppføring av naust. Det foreligger nylig tillatelse til 2 andre naust i samme området i
tillegg til at ett annet naust tilhørende Bjørn Aunøyen er oppført i år på samme tomteområde.
I tillatelsen som de to siste (Hasle østerlie og Roger Hansen) har mottatt, sak PS90/13, av 26.08 sies
det : "Vedtoket be runnes med ot det ams kte området er å net or noustbeb
else. Hensvnene
bok LNF- ormålet området blir ikke vesentli tilsidesott ved at dis ensosbn innvil es."
Avslaget til min søknad ble begrunnet med: "at summen av tiltaket ikke er forenli med lan- o
b nin slovens 1-8 f rste ledd: "I 100-metersbeltet lan ss en o lan s vassdra skal det tas
særli hens n til natur- o kulturmil" friluftsliv landska o andre allmenne interesser".
Den begrunnelse jeg har angitt for vårt omsøkte naust er god nok for å dokumentere behovet (se
vedlegg). Dette er tilsvarende behov som er angitt i de to godkjente søknader, - å beskytte eiendeler
mot hærverk, tyveri og naturkrefter. Naustet skal kun benyttes til oppbevaring av fritidsbåt med
tilbehør.
De to godkjente dispensasjonene er gitt med begrunnelse at området er åpnet for naustbebyggelse.
Området i min søknad er begrenset til det samme området som de andre naustene vil bygges på.
Dette er avgrenset på kart vedlagt søknaden med plass til 4 naust av samme størrelse og som bygges
på linje tilbaketrukket fra strandsonen. Vårt omsøkte naust er det siste av disse i dette området.
Som bakgrunn for kommunens begrunnelse finner vi i sakspapirene at kommunen mener det er fare
for at stranden står i fare for å bli privatisert i slik grad at det vil bli til hinder for allmenn ferdsel.
Min søknad legger til grunn at strandsonen forblir uberørt. Strandsonen kan benyttes fritt til
turgåere, rekreasjon mv ettersom naustet er trukket tilbake fra stranden og over høyeste
vannstandsnivå i Samsjøen noe som gir fri benyttelse av sandstrand og svaberg til allmennheten
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under alle forhold. Alle de 4 naustene i det angitte området i søknaden bygges på rekke inn i den
bratte "myrskrenten" bak strandsonen og vil i så måte heller ikke utgjøre noen negativ estetisk
naturbelastning. Areal foran, mellom og bak naustene kan benyttes fritt av hytteeiere i området og
allrnennheten for øvrig.
Jeg anfører videre at de to godkjente søknadene er identiske med min søknad og vi samarbeidet i
søknadsprosessen for at naustene skulle omsøkes bygget med minst mulig påvirkning av natur,
friluftsliv, og kulturmiljø i området ved at de sammen med Bjørn Aunøyens naust skulle danne en
helhetlig rekke av godt bygde, sidestilte og like naust. Dette fremkommer av saksunderlaget for de
tre søknadene.
Hensynene bak LNF-formålet i området blir, på samme måte som ved de to allerede godkjente
søknadene, etter min mening ikke vesentlig tilsidesatt ved at dispensasjon innvilges, og jeg mener at
den utdypingen som her er gitt, viser at det er tatt særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv,
landskap og andre allmenne interesser. Jeg mener derfor det ikke foreligger tilstekkelige relevante
hensyn som begrunner forskjellsbehandling.
Konklusjon
På grunnlag av anførsler i dette brevet påklages vedtak P5122113av 19.11.2013 som følger
Vedtaket er gjort på grunnlag av en urimelig forskjellsbehandling.
Jeg ber om at kommunen derfor endrer vedtaket og at det gis byggetillatelse som omsøkt.
Med vennlig hilsen
C.,tJA.4
4t2..
CaJZ:kovAnne Kristin Wibe Guttormsen
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Saksnr. 2013/2826-4

Utval
Utval for nærin , lan o mite

Utval ssak

Møtedato

Saksbehandler Håvard Kvernmo

Søknad om dispensasjon for bygging i LNF-område - oppføring av naust gbnr 26/1, Røsbjørgen ved Samsjøen - søker Anne K-Wibe Guttormsen

Dokumenter i saken:
Anne KAVibe Guttormsen
Søknad om dispensasjon for bygging i LNF-område 1 I
oppføring av naust - gbru 26/1,Rosbjorgen ved Samsjøen søker Anne K.Wibe Guttormsen
Anne K Wibe Guttormsen
Foreløpig svarbrev
2 U
Vedrørende foreløpig melding i forvaltningssak - gbnr 26/1 Anne Wibe Guttormsen
3 I
- Røsbjørgen ved Samsjøen
Soknad om dispensasjon for bygging i LNIF-område 4 S
oppføring av naust - gbnr 26/1,Rosbjorgen ved Samsjoen soker Anne leWibe Guttormsen

Vedlegg
1 Vedrorende forelopig melding i forvahningssak - gbnr 26/1- Rosbjorgen ved Samsjoen
2 Søknad om dispensasjon for bygging i LNF-område - oppføring av naust - gbnr 26/1.
Røsbjørgen ved Samsjoen - søker Anne K.Wibe Guttormsen
3 Nabovarsel
4 Situasjonskart
5 Tegninger
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Saksopplysninger
Midtre Gauldal kommune har den 20.092013 mottatt søknad om oppføring av naust på
eiendommen gbnr 26/1 ved Samsjøen.Søkeren er Anne K. Wibe Guttormsen som har en
hytteeiendom, gbnr 26/35, utskilt fra eiendommen gbnr 26/1. Grunneier av gbnr 26/1 er Bjarne
Kristian Sveås.
Vedlagt søknaden ligger kontrakt med grunneier på rett til nausttomt, tegninger. situasjonskart
og utsendt nabovarsel. Vedlaet nabovarsel hadde ingen merknader.
Omsøkt område er lokalisert rundt 100 meter i luftlinje fra grensatil Melhus kommune, på
nordvestsida av Samsjøen,og omtrent 800 m fra søkerenshytte.
Det omsøkte naustet får en størrelsepå ca. 25 m2 og er tenkt oppført i et område klassifisert som
uproduktiv skog i kommunens kartbase. 1 umiddelbar nærhet av det omsøkte tiltaket er det
oppført 7 naust. samt gitt tillatelse til ytterligere 2 stk i sak 90/13.
Plan- og bygningsloven § 1-8 har et generelt forbud mot inngrep i 100-metersbeltetlangs sjø og
vassdrag: "/ I 00-metersbeltetlangs sjoen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur
og kulturmiljo, friluftshv, landskap og andre allmenne interesser". Området er avsatt til LNF
(landbruks-. natur- og friluftsområde) i kommuneplanens arealdel. Omsøkt tiltak er dermed i
strid med overordnet arealdisponering og nasjonale retningslinjer, og tillatelse til tiltak
forutsetter at dispensasjoninnvilges i medhold av plan-og byeningslovens § 19-2.

litstun fra kormauneplanensarealdel S•an saplet hnte angir
kanunuriegrensenmot Melhus Oranstepakker inchkererat
sprechfaudsheb ggelse kaa ullares

Vurdering
Plan- og bygningslovens § 19-2 sier dette om adgangentil å innvilge dispensasjon:
"Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynenebak bestemmelsendet dispenseresfra, eller
hensynenei lovensformalsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg mafordelene ved å gi
dispensasjon være klart storre enn ulempeneetter en samlet vurdering"
Det er gitt dispensasjonved dekgert vedtak for oppføring av naust i dette området tidligere.
senesti august dette år (sak 90/13). På bakgrunn av at kommunen mottar stadig fiere søknader
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om dispensasjonfor oppføring av naust,seradministrasjonenbehov for å lefte problematikken
til politisk nivå. Utbygging bør bare unntaksvisskje etter dispensasjon.
Natur- og friluftsinteressenestår sterkt i det omsøkteområdet.Områdenerundt Samsjøenbærer
preg av
og villmark, og det er avgjørendeat områdetsegenartbevares.Tiltak og inngrepi
dette områdetbør væremarginale.Storedeler av Samsjøensomkringliggendearealerer da også
båndlagtetter lov om naturvern.
Søknadenom oppføring av naustbegrunnesslik: Det er ønskeligmed naustpå grunn av tyveri
og hærverk,og i tillegg er det et værhardtområdesom har medførtat båten,når den var pakket
ned for vinteren,blåstepå sjøeni en høststormtidligere år.
Det kan imidlertid stilles spørsmålved behovetfor nausti et ferskvann.
Det kan heller ikke væreslik at "alle" skal ra setteopp naust,fordi dettei sum vil privatisere
storedeler av strandsonenog hindre allmennferdsel. Plan-og bygningslovens§ 1-8 skal
nettopp forhindre nedbyggingav strandsonen.Hensynetbak LNF-formålet i det omsøkte
områdetvil kunne bli tilsidesatt,og det er nettoppdettedispensasjonsbestemmelsen
i plan- og
bygningslovens§ 19-2 påleggerkommuneneå forhindre. I dettetilfellet menerRådmannenat
strandenstår i fare for å bli privatisert i en slik grad at det vil bli til hinder for allmennferdsel.I
tillegg har utbyggingeni områdetnå kommettil et punkt hvor den samledebelastningen
begynnerå bli av et slikt omfangat det ikke lengerer rom for å gi flere dispensasjonerfor slike
formål. Rådmannenmenerderfor at søknadenavslås.
Vurdering etter naturmangfoldsloven
§ 8 Kommunenanserkunnskapsgrunnlaget
somgodt nok i dennesaken.
§ 9 1kkeaktuell i dennesaken.
§ 10. Den samledebelastningenpå økosystemetvil ikke bli større.
§ I I. Tiltakshaverdekker kostnaderved miljeforringelse.
§ 12. Det forutsettesat driftsteknikken som anvendeser miljøforsvarlig.
Rådmannensinnstitting
Med hjemmel i plan- og bygningslovens§ 19-2avslår Midtre Gauldalkommunedispensasjon
fra kommuneplanensarealdel.

Vedtaket begrunnesmed at summenav tiltaket ikke er forenlig med plan- og bygningslovens§
1-8, førsteledd: "I 100-metersbelletlangs sjoenog langs vassdragskal det tas særlig hensyntil
natur- og kulturmiljp friluftsliv, landskapog andre allmenneinteresser".
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Møteprotokoll

NiDTRE
GAUpAL

Urvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Utvalg for næring, plan og miljø
Ridhuset
19.11.2013
12:00

Følgende faste medlemmer

mone:

Navn
Torstein Rognes
Gunhild Talsnes
Kari Anne Endal
Sivert Moen
Kristin Stomes
Kjell Arne Vinsnesbakk

Følgende medlemmer

Funkaon
LEDER
NESTL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL

hadde meldt forfall:

Navn
Odd Erling Ree

Funks.on
MEDL

Følgende varamedlemmer

Motte for

Merknader

Navn
Hubertina Doeven
Siri Solern
Håvard Kvernmo

Re resenterer
KRF

møtte:

Navn

Fra administrasjonen

Re resenterer
AP
AP
AP
SP
SP
BFL

møtte:
Enhetsleder
Proaektleder
Planle er
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Re resentercr

Saksprotokoll

i Utvalg for næring,

plan og miljo - 19.11.2013

Radmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 avslår Midtre Gauldal kommune dispensasjon fra
kommuneplanens areaMel.
Vedtaket begrutmes med at summen av tiltaket ikke er forenlig med plan- og bygningslovens § 1-8,
langs sjøenog langs vassdragskal det tas særlig hensyntil
forste ledd: "I 100-metersbeltet

natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskapog andre alltnenneinteresser".

Side113

Moteprotokoll

niDTRE
GAUPAL
råDt'L"if

Utvalg:
Metested:
Dato:
Tidspunkt:

Utvalg for næring, plan og miljo
, Rådhuset
26.08.2013
12:00

Felgende faste medlemmer motte:
Funks'on
Navn
Sivert Moen
Medlem
Medlem
Kjell Arne Vinsnesbakk
Torstein Rognes
Nestleder
Medlem
Gunhild Talsnes
Medlem
Kristin Stornes

Re resenterer
SP
BFL
AP
AP
SP

Folgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Jan Tore Tangstad
Kari Anne Endal

Funks'on
LEDER
MEDL

Folgende varamedlemmer mette:
Møtte for
Navn
Hanne Marion Husvik Lein
Kari Anne Endal
Odd Erling Ree
Jan Tore Tangstad

Re resenterer
V
AP

Re resenterer
AP
KRF

Merknader
Kari Sunnsethadde et kort innlegg før sak 101/13 ble tatt opp til behandling.
Fra administrasjonen mette:
Navn
Stillin
Håvard Kvernmo Fagleder plan-/byggesak, sekretær
Kari Sunnset
Prosjektleder Bygdeutviklingsprosjektet
Underskrift:
Vi bekreftermed underskriftenevåre at det som er ført på de sidenevi har signerti moteboka.er i
samsvarmeddet somble vedtattpå motet.

Hovedutskrifter

sendes til
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Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljo - 26.08.2013
Radmannensinnstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Med hjemmel i plan- og byaningslovens § 19-2 gir Midtre Gauldal kommune dispensasjonfra
konimuneplanens arealdel og plan- 012. bygningslovens § 1-8 for oppforing av to naust på
eiendommen ghnr 26/1 som omsokt.
Vedtaket begrunnesmed at det omsøkte området er åpnet for naustbebyggelse.1lensynene båk
LNF-formålet i området blir ikke vesentlig tilsidesatt ved at dispensasjoninnvilges.
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Saksframlegg

Arkivnr. 142
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2013/1242-13
Utvalgssak
Møtedato
62/14
04.04.2014
Saksbehandler: Rannveig Singsaas

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av
boligtomt - gbnr 50/1, 7290 Støren - søker Eivind Dragset
Dokumenter i saken:
1
I
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 50/1,
7290 Støren - søker Eivind Dragset
2
N Anmodning om landbruksfaglig uttalelse Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 50/1,
7290 Støren - søker Eivind Dragset
3
I
Vedrørende søknad om endret bruk av avkjørsel
på gbnr 50/1 på Nerøyen i Midtre Gauldal
kommune
4
S
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 50/1,
7290 Støren - søker Eivind Dragset
5
X Særutskrift - Søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - fradeling av
boligtomt - gbnr 50/1, 7290 Støren - søker
Eivind Dragset
6
U Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 50/1,
7290 Støren - søker Eivind Dragset
7
U Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 50/1,
7290 Støren - søker Eivind Dragset
8
U Anmodning om uttalelse - Søknad om
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel fradeling av boligtomt - gbnr 50/1, 7290 Støren søker Eivind Dragset
9
I
Begrunnelse - søknad
10 X Oversiktskart - markslag
11 I
Uttalelse - søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - fradeling av
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Eivind Dragset
Aril Røttum

Statens vegvesen - Region midt

Statens vegvesen, Region Midt
Eivind Dragset
Sør-Trøndelag fylkeskommune m.fl.

Eivind Dragset
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

12

I

13

S

14

X

boligtomt - gbnr 50/1
Uttalelse - søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - fradeling av
boligtomt - gbnr 50/1 - søker Eivind Dragset
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 50/1,
7290 Støren - søker Eivind Dragset
Flyfoto

Statens vegvesen - Region midt

Vedlegg
1 Uttalelse - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt gbnr 50/1
2 Uttalelse - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt gbnr 50/1 - søker Eivind Dragset
3 Vedtak i klagesak - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av tomt - Midtre
Gauldal 50/1 - kommunens vedtak oppheves
4 Oversiktskart - markslag
5 Flyfoto
6 Begrunnelse - søknad
Saksopplysninger
Eivind Dragset søkte våren 2013 om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av ca
1 daa til boligformål på eiendommen gbnr 50/1, Nerøien, ca 3 km sør for Støren sentrum.
Saken var til behandling i NPM-utvalget i fjor, sak 53/13 den 18.6.13. Statens vegvesen hadde på
forhånd gitt en generell uttalelse der det ble informert om etatens restriktive holdning til å gi
avkjørselstillatelse fra veier med stor trafikkmengde og høy skaderisiko. Mot rådmannens innstilling
ga NPM-utvalget dispensasjon som omsøkt. Vedtaket ble siden påklaget av Statens vegvesen.
Utvalget fikk deretter saken til fornyet behandling og valgte i sak 95/13 den 26.8.13 å stå ved det
opprinnelige dispensasjonsvedtaket, og saken ble oversendt til fylkesmannen.
Fylkesmannens klagesaksbehandling:
Fylkesmannen opphevet i brev av 11.11.13 kommunens vedtak på bakgrunn av rettsanvendelsesfeil
og saksbehandlingsfeil. Fylkesmannen returnerte saken til kommunen for ny behandling.
Fylkesmannen peker på følgende i sin vurdering av kommunens behandling av saken:




Høringen var mangelfull
Søknaden var ufullstendig/ubegrunnet fra søkers side
Det pekes på at en negativ uttalelse fra en sektormyndighet skjerper kravene til begrunnelse
dersom det fattes et dispensasjonsvedtak i favør av søker. Fylkesmannen mener vedtaket
kommunen har fattet i saken er utilstrekkelig begrunnet

(Fylkesmannens klagevurdering ligger vedlagt saken i sin helhet)
Ny dispensasjonsbehandling
Saken har nå vært på høring og tiltakshaver har kommet med ny begrunnet dispensasjonssøknad.
Saken legges fram for utvalget for ny dispensasjonsbehandling i medhold av plan- og
bygningslovens § 19-2.
Søker begrunner søknaden om dispensasjon slik:
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De som har spurt om tomt er innvandrere fra Litauen, og har leid hus i grenda i 2-3 år. De
trives godt, og har blitt godt integrert i miljøet her. De ønsker å bygge eget hus i grenda.



De ønsker i utgangspunktet ikke å bygge i et byggefelt i sentrum, da de er vant med "rom"
rundt seg



Det er viktig at grenda vår styrkes med nyetableringer av unge folk.



Kommunen har i sin arealplan nedfelt at hele kommunen skal tas i bruk, og at spredt
boligbygging er ønskelig for å opprettholde bosettingen i kommunen. Denne søknaden vil
nettopp være med på å oppfylle dette ønsket

Omsøkt område:
Det omsøkte arealet er avsatt til LNF sone 1 i kommuneplanens arealdel og ligger i et område
klassifisert som skog av høg bonitet i kommunens kartbase.
Det er flere boliger i området, den nyeste er fra slutten av 1990-tallet.

Fig. 1: Utsnitt fra forslag til kommunedelplan for Støren. Omsøkt boligtomt ligger litt sørøst for det nederste lilla
næringsområdet
Det presiseres at arbeidet med revisjon av kommunedelplan for Støren ikke er avsluttet. Denne planen er dermed ikke
juridisk bindende for kommunale vedtak.

Merknader til dispensasjonssøknaden
Statens vegvesen:
Vegvesenet er av den oppfatning at en dispensasjon til boligbygging i dette området er i strid med
rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportutvikling. Statens vegvesen varsler at de
vil påklage vedtaket dersom kommunen innvilger dispensasjon.
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Fylkesmannen i Sør-Trøndelag:
Fylkesmannen slutter seg til kommunens landbruksfaglige vurdering og har ingen innvendinger mot
tiltaket. Fylkesmannen minner ellers om at saker som berører natur og miljø skal vurderes etter
prinsippene i Naturmangfoldlovens §§ 8-12.
Sør-Trøndelag fylkeskommune:
Ingen merknader til dispensasjonssøknaden.
(Merknadene ligger vedlagt saken i sin helhet.)
Vurdering
Lovhjemmel
Plan- og bygningsloven sier dette i § 19-2 om adgangen til å innvilge dispensasjon:
”Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn
ulempene etter en samlet vurdering. (…)”
Å innvilge dispensasjon fra overordnet plan i dette tilfellet forutsetter at de hensyn som ligger til
grunn for LNF-formålet eller i lovens formålsbestemmelse ikke blir skadelidende, samtidig som det
vil være klare fordeler ved at dispensasjon innvilges.
LNF-formålet
Skog- og landbruksmyndigheten har uttalt seg positivt til søknaden. Det er heller ingen kjente natureller kulturminneverdier på det omsøkte arealet i følge DNs natur- og kulturminnebase og
kommunens viltkartlegging. Friluftslivsinteresser er ikke relevant på det omsøkte arealet.
Naturmangfoldloven
Naturmangfoldlovens prinsipper i §§ 8-12:
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok
§ 9 Føre-var-prinsippet – i og med at kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok anses føre-varprinsippet som irrelevant
§ 10 Samlet belastning ikke relevant
§ 11 Kostnader ved miljøforringelse ikke relevant
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker ikke relevant
Forholdet til overordnet plan
Rådmannen vurderer at det omsøkte tiltaket ikke tilsidesetter hensyn bak LNF-formålet i området
nevneverdig. Det er imidlertid sånn at dispensasjonsbestemmelsen også pålegger kommunen å
vurdere om et tiltak tilsidesetter hensynene i lovens formålsbestemmelse i plan- og
bygningslovens § 1-1:
Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.
Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak
om bruk og vern av ressurser.
(…) Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og
myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives.
(…).
Forslag til kommunedelplan for Støren er ute til høring i disse dager. Det omsøkte arealet ligger ikke
i et område som er tenkt videreutviklet med boligutbygging. Å gå inn for enkeltfradelinger ved
dispensasjon i et område så vidt nært Støren sentrum (som har områder avsatt til bolig) kan
oppfattes å undergrave den overordnede planleggingen. Tiltakshaver begrunner riktignok sin
søknad om dispensasjon med at kommunen ønsker spredt boligbygging for å opprettholde
bosettingen i kommunen. Det er riktig at kommunen har en overordnet målsetting om å legge til
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rette for bosetting i alle deler av kommunen (nedfelt i kommuneplanens samfunnsdel). Det er
åpenbart svært positivt at unge mennesker vil etablere seg i kommunen. Dette kan imidlertid ikke
bety at det er fritt fram for enkeltfradelinger overalt, og særlig ikke i et så vidt sentrumsnært område
der den overordnede arealbruken for framtida nettopp fastsettes i disse dager. Rådmannen vurderer
at innvilgning av dispensasjon for fradeling av boligtomt i det omsøkte området nå når overordnede
arealdisponeringer gjøres i området, strider mot plan- og bygningslovens formålsbestemmelse som
pålegger kommunen langsiktighet og forutsigbarhet. Det er ikke tilfelle at kommunen imøteser
spredt boligbygging hvor som helst. Kommunen har tatt konkret stilling til hvilke områder det er
ønskelig med spredt boligbebyggelse, og dette er kartfestet i kommuneplanens arealdel. Det
omsøkte området er ikke avsatt til LNF med tillatt spredt boligbygging.
Tiltakshaver uttrykker også at Statens vegvesen på sikt har planer om ny avkjørsel fra E6 ved
Nerøien, og at det er ventet at bebyggelsen på Nerøien skal benytte denne (muntlig meddelt
rådmannen). Rådmannen vil bemerke at realisering av en slik avkjørsel kanskje ligger år fram i tid og
muligens ikke blir realisert i det hele tatt, og at dette uansett ikke kan begrunne en dispensasjons/fradelingstillatelse.
Konklusjon
Rådmannen ser at LNF-formålet ikke blir vesentlig tilsidesatt dersom det gis dispensasjon for
fradeling av 1 daa til boligtomt i det omsøkte området. Det faktum at Statens vegvesen på det
sterkeste fraråder kommunen å innvilge dispensasjon til fradeling av èn enkelt boligtomt i området,
fordi tiltaket vurderes som et brudd på rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og
transportutvikling, gjør at det skal foreligge svært gode grunner for å innstille positivt på fradeling.
Etter rådmannens skjønn er det ikke framsatt særlige begrunnelser som skulle tilsi at dispensasjon
fra overordnet plan bør innvilges i denne saken. Rådmannen konkluderer videre med at essensen i
denne saken er at kommunen bør være tro mot den overordnede arealdisponeringen som
utarbeides for Støren og omegn i disse dager, fordi dette skaper forutsigbarhet og tillit til
kommunale planprosesser.
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 avslår Midtre Gauldal kommune søknad om
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av ca 1 daa til boligformål på eiendommen
gbnr 50/1.
Vedtaket begrunnes med at kommunen ihht samordningsplikten ikke kan innstille positivt der en
sektormyndighet har innstilt negativt, og området er heller ikke avsatt til LNF med tillatt spredt
boligbygging.
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Fylkesmannen

i Sør-Trøndelag

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim
Sentralbord:
73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01
Besøksadresse:
E. C. Dahls g. 10
Saksbehandler
Merete Gynnild
Miljøvernavdeling

Innvalgstelefon

Vår dato
04.02.2014
Deres dato
24.01.2014

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2013/5743-421.3
Deres ref.

Midtre Gauldal kommune
Rørosveien 11
7290 STØREN

Uttalelse - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens
fradeling av boligtomt - Midtre Gauldal 50/1

arealdel -

Fylkesmannen har som sektorrnyndighet mottatt ovennevnte sak til uttalelse.
Det foreligger følgende merknader fra fagavdelingene:

Landbruk og bygdeutvikling
Vi slutter oss til kommunens landbruksfaglige vurdering, og har ingen
innvendinger mot tiltaket.
Miljøvern
Ingen merknader.
Konklusjon
Ingen merknad.

Saken er også forelagt Sør-Trøndelag fylkeskommune som ut fra de
interesser de skal ivareta ikke har merknader til dispensasjonssøknaden.
Vurdering av prinsippene i naturmangfoldloven
Fylkesmannen minner om at alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes
etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 (jf nml § 7). Før det fattes
vedtak i saken må det skriftlig redegjøres for hvordan prinsippene §§ 8-12 er
vurdert. Manglende synliggjøring av dette vil regnes som en saksbehandlingsfeil.

Med hilsen

Stein-Arne Andreassen (e.f)
miljøverndirektør

Embetsledelse og
administrasjonsstab

Kommunal- og
samordningsstab

E-post: fmstpostmottak@flylkesmannen.no

Merete Gynnild
rådgiver

Justis- og
beredskapsavdeling

Internett:

Landbruk og
bygdeutvikling

www.f

Ikesmannen.no
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Miljøvernavdeling

Oppvekst- og
utdanningsavdefing

Sosial- og
helseavdeling
Telefaks 73 19 93 01

st

Orgamsasjonsnummer:

974764

2

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Kopi:
Sør-Trøndelag fylkeskommune

v/ Heidi Flatås

HER
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Statens vegvesen
Midtre Gauldal kommune
7290 STØREN

Behandlende enhet:

Saksbehandler/innvalgsnr:

Vår referanse:

Region midt

Marthe Fjellheint -

2013/047328-010

Deres referanse:

Vår dato:
10.022014

Anmodning om uttalelse - Søknad om dispensasjon fra
- gnr. 50 bnr. 1 kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt
søker Eivind Dragset
Vi viscr til forespørsel om uttalelse til søknad om dispensasjon, datert 24.01.2014.
E6 har på denne strekningen stor trafikk, gjennornsnittlig ca 5300 biler pr. døgn, og et relativt
høyt hastighetsnivå (80 km/t). Det foregår ofte forbikjøringer. Dette gir stor risiko for at det
kan oppstå farlige situasjoner ved bruk av avkjørsclen. Selve avkjørselen tilfredsstiller de krav
som settes. Likevel ser vi av våre ulykkesregistreringer at det skjer mange ulykker i
forbindelse med bruk av avkjørsler. Slike ulykker skjer over alt, men spesielt utsatt er det i
spredtbygde områder der det kanskje ikke forventes at biler bremser opp for å foreta
innkjøring eller andre svingebevegelser.
Likeledes er det mange ulykker som relaterer seg til ferdsel av det vi kaller myke trafikanter,
dvs. fotengere og syklister, langs og på tvers av F,6. Det er pr. i dag ingen gang- og
sykkelveg på dette strekket, og ferdsel mellom beboeme ved besøk til bl.a. naboer og til og
fra bussholdeplass, måtte krysse E6 noe vi anser for å være en stor trafikksikkerhetsrisiko,
spesielt for bam, unge og eldre.
Vegvesenet har gjennom behandling av kommuneplaner og i enkeltsaker forsøkt å unngå at
E6 blir nedbygd på en slik måte at den til slutt mister sin fimksjon som en trygg og effektiv
transportåre. Av erfaring har vi sett at en ny bolig i ny og ne til slutt har resultert i så mange
boliger at det har gitt tratikkfarlige forhold. De fieste som ferdes på våre veger har nok ikke
unngått å legge merke til hvor uheldig slikt utbyggingsmønster er, og selv kanskje vært utsatt
for farlige situasjoner hvor bl.a. fotgjengere og syklister har vært innblandet.
Vegvesenet forsøker derfor i størst mulig grad å hindre en slik utvikling da dette har direkte
betydning både på folks livskvalitet, det til stadighet å leve i usikkerhet hvis en skal gå til
naboer, bussholdeplass osv.

Postadresse
Statens vegvesen
Region midt
Fylkeshuset
6404 Molde

Telefon: 02030
Telefaks: 71 27 41 01
firmapost-midt@vegvesen.no

Kontoradresse
Prinsensgate 1
7013 TRONDHEIM

Org.nr: 971032081
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Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Båtsfjordveien 18
9815 VADSØ
Telefon: 78 94 15 50
Telefaks: 78 95 33 52

2
Vi mener at å gi en dispensasjon til boligbygging i dette området vil være i strid med
rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportutvikling, og varsler herved at vi
vil åkla vedtaket om Midte Gauldal kommune gir dispensasjon til fradeling til bolig på
eiendommen gnr 50 bnr 1.

Plan- og trafikkseksjonen
Med hilsen

o.-ft.it
Erik J. Jolsgard
seksjonssjef
Marthe Fjellheim
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Fylkesmannen

i Sør-Trøndelag

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim
Sentralbord:
73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01
Besøksadresse:
E. C. Dahls g. 10
Saksbehandler
Ingrid Gjelten
luridisk
enhet

Innvalgstelefon
73 19 91 51

Ver dato
11.11.2013
Deres dato
04.09.2013

Vår ref. (bes oppgat ved svar)
2013/6948-423.1
Deres ref.
2013 2087

Midtre Gauldal kommune
7290 STØREN

Vedtak i klagesak
fradeling av tomt

- dispensasjon
fra kommuneplanens
- Midtre Gauldal 50/1 - kommunens

arealdel vedtak oppheves

Saken gjelder søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens
arealdel for fradeling til boligformål. Kommunen ga dispensasjon. Fylkesmannen
opphever kommunens vedtak grunnet saksbehandlingsfeil og
rettsanvendelsesfeil som medfører at vedtaket er ugyldig. Saken returneres
kommunen for ny behandling.

Det vises til Midtre Gauldal kommunes oversendelse 4. september 2013.
Sakens gang
Eivind Dragset søkte 26. april 2013 om dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel for fradeling fra eiendommen g.nr. 50 b.nr. 1 som ligger i LNF-område.
Parsellens størrelse er ca 1000 m2, skal brukes til boligformål og består i dag av
skog med særs høy bonitet (i følge gårdskart på www.sko o landska .no).
Søknaden ble behandlet 18. juni 2013 i sak 53/13 i Utvalg for næring, plan og
miljø og det ble gitt dispensasjon for fradeling.
Vedtaket ble påklaget 4. juli 2013 av Statens vegvesen. Det ble vist til at de ikke
ønsket økt bruk av avkjørselen ved at en ny boligtomt opprettes.
Klagen ble behandlet i Utvalg for næring, plan og miljø 26. august 2013. Klagen
ble ikke tatt til følge, og saken ble derfor 4. september 2013 oversendt
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for endelig avgjørelse.
Klagen
I klagen fra Statens vegvesen Region midt fremgår det at de ikke ønsker videre
utvikling med mer spredt boligbygging langs E6. Vegen har på denne
strekningen stor trafikk, og relativt høyt hastighetsnivå. Det foregår ofte
forbikjøringer, noe som gir stor risiko for at det kan oppstå farlige situasjoner
ved bruk av avkjørselen. Selve avkjørselen tilfredsstiller de krav som settes,
men de sier at det skjer mange ulykker i forbindelse med bruk av avkjørsel.
Vegvesenet sier at de gjennom behandling av kommuneplanen for Midtre
embetsiedelse og

Kornmunal-

adourustrastonsstab

samordr-ungsstab

E-post:

fmstpostmottakt0fylkesmannen.no

og

Jusbs- ag

Landbruk

beredskapsavdetng

bygdeubakIng

Internett:

og
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tvaassfylkesmannen.norat

114tøvernavdeIng

OPPeefde 00
utclanningsavdchng

Orgarssasjonsnummer:

Sosial- og

delseeedehne
Telefaks 73 19 93 01
974764350

Gauldal og i enkeltsaker har forsøkt å unngå at E6 blir nedb9d på en slik måte
at den mister sin funksjon som en trygg og effektiv transportare.
Det vises til klagen av 4. jull 2013 i sin helhet.

Fylkesmannen

bemerker:

F Ikesmannens kom etanse som kla einstans
Forvaltningsloven (NI) § 34 danner det rettslige utgangspunktet for
Fylkesmannens kompetanse i klagesaker. Fylkesmannen kan prøve alle sider av
saken, og kan også ta hensyn til nye omstendigheter. Fylkesmannen skal
vurdere de synspunkter klageren kommer med, og kan også ta opp forhold som
ikke er berørt av klageren. Der Fylkesmannen er klageinstans for vedtak truffet
av en kommune eller fylkeskommune skal det legges vekt på hensynet til det
kommunale selvstyre ved prøving av det frie skjønn. Fylkesmannen kan
stadfeste, oppheve eller fatte nytt vedtak i saken.
Fylkesmannen vil innledningsvis presisere at det kun er kommunens
dispensasjonsvedtak etter plan- og bygningsloven som behandles.
Statens vegvesen behandler en eventuell søknad om økt bruk av avkjørsel fra E6
etter veglova etter at kommunen eventuelt har gitt dispensasjon for fradeling.
Søknad om økt bruk av avkjørsel inngår ikke i Fylkesmannens behandling av
saken i denne omgang.
Etter jordlova § 12 må saker om fradeling også behandles etter denne
bestemmelsen. Dette inngår heller ikke i Fylkesmannens behandling.
Kla efrist o

rettsli

kla einteresse

Klager har rettslig klageinteresse og klagen er rettidig, jf. NI § 28 og § 29.
Planstatus
1 kommuneplanens arealdel 2010-2022, vedtatt 26. april 2010, liper den
omsøkte parsellen i LNF sone 1; landbruks-, natur- og friluftsomrade med forbud
mot spredt bolig, ervervs- og fritidsbebyggelse. 1 bestemmelsene fremgår det at
innenfor dette området tillates ikke ny eller vesentlig utvidelse av spredt bolig-,
ervervs- eller fritidsbebyggelse samt andre søknadspliktige anlegg, jf. pbl § 20-4
nr. 2.
Rettsli

ut an s unkt

Deling av eiendom må ikke være i strid med arealbruken fastlagt i arealplanen, jf
pbl § 11-6 annet ledd jf. § 1-6. Fradeling til boligformål i LNF-område er i strid
med formålet og tiltaket er avhengig av dispensasjon etter plan- og
bygningsloven (PBL) § 19-2 annet ledd.
Dispensasjon krever etter pbl § 19-1 grunngitt søknad. Samme bestemmelse
fastslår at regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt,
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skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og
forbudet i § 1-8.

Saksbehandlin
Søknaden om dispensasjon lyder:
«I forbindelse med omsokt fradeling av tomt sokes det om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel. Tomta ligger i et LNF-område i folge kommuneplanen.
Tomtegrunnen er lauvskogsareal.»

Rådmannen, som har innstilte på å gi avslag på søknaden om dispensasjon,
vurderer i sin innstilling at dette skrivet ikke inneholder en spesifikk begrunnelse
for dispensasjon.
Etter Fylkesmannen sin mening foreligger det ikke en slik søknad som pbl § 19-1
krever. Fvl § 17 sier at forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst
som mulig før vedtak treffes. Det at kommunen ikke har etterspurt begrunnelse
for dispensasjonssøknaden medfører at saken ikke er så godt opplyst som mutig,
og dette anses som en saksbehandlingsfeil som kan føre til ugyldighet. Feilen
kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold, jf. fvl § 41 og dispensasjon
vedtaks av 18. juni 2013 er av den grunn ugyldig, og må oppheves.
Fylkesmannen kan heller ikke se at saken har vært på høring hos berørte statlige
og regionale myndigheter, jf. pbl § 19-1.Statens vegvesen har kommet med
uttalelse i forbindelse med tiltakshavers henvendelse, men for eksempel
Fylkeskommunen eller Fylkesmannen har ikke hatt saken til høring. I denne
saken har rådmannen innstilt på avslag, mens Utvalget har gått inn for
innvilgelse. Dersom det i utvalget gås inn for dispensasjon mot
administrasjonens innstilling, uten at saken har vært på høring, må saken
returneres til administrasjonen for utsendelse på høring. Manglende høring er
også en saksbehandlingsfeil som kan ha virket bestemmende inn på vedtaket og
medfører at vedtaket er av 18. juni 2013 er ugyldig, jf fvl § 41.
Dis ensas on
Vedtaket fra 18. juni 2013, sak 53/13,er ugyldig grunnet ovennevnte
saksbehandlingsfeil. Fylkesmannen finner likevel å gå gjennom kommunens
dispensasjonsvurdering.
Etter pbl. § 19-2 kan det dispenseres fra bestemmelser i eller i medhold av
loven. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig
tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn
ulempene etter en samlet vurdering. Begge vilkårene må være oppfylt. Dette
innebærer at det normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når
hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg
gjeldende med styrke.
Når det gjelder dispensasjon fra planer, kan det på generelt grunnlag sies at de

Side127

4

ulike planene som oftest er blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess
og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, kommunestyret.
Planene omhandler dessuten konkrete forhold. Det skal ikke være en kurant sak
å fravike gjeldende plan. Dispensasjoner må heller ikke undergrave planene som
informasjons- og beslutningsgrunnlag. Ut fra hensynet til offentlighet, samråd og
medvirkning i planprosessen, er det viktig at endringer i planer av betydning
ikke skjer ved dispensasjoner, men behandles etter reglene om
kommuneplanlegging og reguleringsplaner.
Rådmannen innstilte på avslag, og innstilte for å ta klagen til følge. Vedtak skal
begrunnes, og kravet tfl begrunnelse anses å skjerpes når det gis dispensasjon
mot administrasjonens begrunnede innstilling. I vedtak 18. juni 2013 begrunnes
vedtaket slik:
«Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gir Midtre Gauldal kommune
dispensasjon fra LIVF i kommuneplanens arealdel for fradeling av ca I daa til boligtomt
på eiendommen gbnr 50/1 på Nerøyen.
Vedtaket begrunnes med at lokal landbruksmyndighet
er i utgangspunktet positiv til
fradeling.
Det er tidligere 5-6 boliger i dette området, og vi kan ikke se at en bolig i
tillegg vil forverre avkjorselforholdene
fra E6 vesentlig.»

Dette er en meget knapp vurdering, som ikke tilfredsstiller de vurderinger som
kreves etter § 19-2.mangelfull dispensasjonsvurdering er en
rettsanvendelsesfeil som medfører ugyldighet. Kommunen kan imidlertid ha
rettet feilen i forberedende klagebehandling, dersom en vurdering som
tilfredsstiller de krav som stilles av § 19-2 er gjort. Vurderingen utdypes på
følgende måte i forberedende klagebehandling 26. august 2013:
«E6 er i tillegg til stamveg også lokalveg for mange av kommunens innbyggere. Over
lengre strekninger finnes det ikke annen lokalveg. Vi har forståelse for at denne
dobbeltfunksjonen
ikke er en god løsning for trafikksikkerhet,
men vi mener at dette ikke
kan brukes som grunnlag for å hindre at hele grender blir uten mulighet for utvikling og
nyetableringer.
Det er i kommuneplanen nedfelt at hele kommunen skal taes i bruk.
Spredt boligbygging er onskeligfor å opprettholde bosettingen i kommunen.
Utvalget mener at Statens Vegvesen i framtida i langt storre grad må ta hoyde for at det
bygges nye lokalveger når standardhevingpå E6 ikke er forenlig med
lokaltrafikkfunksjonen.
Utvalget tar ikke klagen til folge da innpåkjoringen til grenda ikke
har nedfelt begrensinger i planverket. Dersom grenda skal ha en framtid kan vi ikke
bidratil å etablere en slik sammenheng at standardheving av E6 tar fra grenda
lokalvegen.»

Denne vurderingen fremstår også som kortfattet, og bestemmelsen det er søkt
om dispensasjon fra nevnes ikke. Som nevnt oppstilles det i pbl § 19-2 annet
ledd to vilkår som må være oppfylt for at det kan dispenseres fra bestemmelser i
eller i medhold av loven. For det første vilkåret så kan ikke dispensasjon gis
dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig
tilsidesatt, for det andre så må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større
enn ulempene ved 3 gi dispensasjon for at dispensasjon kan gis. Dette er
kumulative vilkår, det vil si at begge må være oppfylt for at dispensasjon kan
gis. Det er i saken søkt om dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens
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arealdel. Det kan ikke gis dispensasjon dersom hensynet bak LNF-formålet blir
vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene med å gi dispensasjon være klart
større enn ulempene ved å gi dispensasjon.
Fylkesmannen finner ikke at kommunen i tilfredsstillende grad har vurdert om
vilkårene etter pbl § 19-2 annet ledd er oppfylt. Det er ikke godtgjort at
hensynet bak bestemmelsen det gis dispensasjon fra blir vesentlig tilsidesatt
eller at fordelene er klart større enn ulempene. Dette er å anse som en
rettsanvendelsesfeil, som medfører at vedtaket er ugyldig. Fylkesmannen
opphever dermed kommunens vedtak som ugyldig også på grunn av manglende
dispensasjonsvurdering.
Kommunen må i ny behandling for eksempel vurdere interesser som på
nåværende tidspunkt gjør seg gjeldende i området (landbruks, natur- og
friluftsinteresser),
betydningen for disse interessene at det gis dispensasjon,
fordeler med fradeling, ulemper med fradeling, hensynet bak kommuneplanens
bestemmelser/hensynet
til planprosessen, forutberegnelighet,
presedensvirkning/hvorfor
vil det eventuelt ikke skapes presedens, reelt behov
for boligbygging i dette området og ikke i områder avsatt til boligbygging, blir
hensynet bak planformålet (LNF) vesentlig tilsidesatt dersom det gis
dispensasjon for fradeling fra landbrukseiendom til areal for boligbygging etc.
I § 19-2 fjerde ledd annet punktum kommer det frem at kommunen ikke bør
dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i
§ 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg
negativt om dispensasjonssøknaden.
Lovens forarbeider
bestemmelsen:

(ot.prp. nr 32 (2007-2008)pkt 6.19)fremgår det om

«Kommunen bor etter andre punktum ikke gr dispensasjon i strid med uttalelse fra
statlig eller regional myndighet. Det forutsettes at en "negativ uttalelse" i denne
sammenhengen for det forste gir klart utttykk for at myndigheten motsetter seg
dispensasjonen. Videre bor det henvises til det mandat myndigheten er gitt og de
statlige foringene som myndigheten er ansvarlig for å folge opp i forhold til tiltaket eller
området, og angis hvilke konkrete forhold i søknaden som strider mot disse. Det vises til
merknadene til § 5-4 om grunnlaget for Innsigelse. Dersom slik dispensasjon likevel gis,
kan statlig eller regional myndighet benytte sin rett til å fremme klage dersom det er
behov for å endre eller oppheve et dispensasjonsvedtak.»

Statens vegvesen uttale i forbindelse med at tittakshaver
uttalt i brev 30. april 2013:

henvendte seg til dem

«I kommuneplanens arealdel er området regulert til LNF-område: Landbruks-,
friluftsområder med forbud mot spredt bolig, ervervs- og fritidsbebyggelse.

natur- og

Før Statens vegvesen kan behandle soknaden må kommunen derfor gi dispensasjon fra
kommuneplanen. Du må ta kontakt med kommunen for eventuelt å fremme søknad om
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.
Vi vil informere om at Statens vegvesen av trafikksikkerhetsgrunner
er svært restriktiv
å gi nye avkjørselstillatelser
ved stamveg eller annen overordnet veg med høy
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trafikkmengde, fartsnivå og høy skadegradstetthet.
utvider eller endret bruk av eksiterende avkjørsel.»

Det samme gjelder for soknad om

Etter Fylkesmannens mening må dette anses som ganske generell uttaletse, som
ikke angir konkrete forhold i denne spesielle saken slik som forarbeidene angir
som «krav» som må settes til «negative uttalelser». Statens vegvesen har i
klagen tatt en konkret vurdering av saken, det vises til klagen datert 4. juli
2013. Bestemmelsen i § 19-2 fjerde ledd er riktignok en «bør»-regel, men
Fylkesmannen minner likevel om bestemmelsen og er av den oppfatning at
dersom det gis dispensasjon til tross for negativ sektoruttalelsen, skjerpes
kravene til begrunnelse.
Fylkesmannen er etter dette kommet til at vedtaket om dispensasjon ikke er
tilstrekkelig begrunnet. Dette innebærer at det hefter en saksbehandlingsfeil ved
vedtaket. Vi kan ikke utelukke at feilen har virket inn på vedtakets innhold, jf.
NI. § 41.
Konklusjon
Fylkesmannen er etter ovenstående vurdering av den oppfatning at kommunens
vedtak i sak 53/13 fra g.nr. 50 b.nr. 1 er heftet med saksbehandlingsfeil og
rettsanvendelsesfeil som medfører ugyldighet. Kommunens vedtak må på den
bakgrunn oppheves.
I medhold av pbl. § 1-9 og delegering fra departementet

fattes følgende

Vedtak:

Midtre Gauldal kommune v/utvaIget for næring, plan og miljøs vedtak
18. juni 2013 om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av
boligtomt i LNF-område oppheves. Saken returneres kommunen for ny
behandling.
Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages videre i forvattningen,
jfr. fvl. § 28.

Med hilsen

Mah Mogstad (e.f)
direktør
Dette dokumentet

Trond Flydal
underdirektør
er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Kopi:
Eivind Dragset
Statens vegvesen Region midt

Nerøyen
Fylkeshuset

7290
6404
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Eivind Dragset,

Støren, 28.11.13

Nerøyen,
7290 Støren
Midtre Gauldal Kommune,
Rådhuset,
7290 Støren

Søknad om fradeling av boligtomt
Det vises til brev datert 22.11.13, ref. 2013/1242-7, der jeg blir bedt om å begrunne søknaden om
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel vedrørende fradeling av boligtornt- gnr 50/1.
Begrunnelsen er følgende:
•

De som har spurt om tomt er innvandrere fra Litauen, og har leid hus i grenda i 2-3 år. De
trives godt ,og har blitt godt integrert i miljøet her. De ønsker å bygge eget hus grenda

•

De ønsker i utgangspunktet ikke å bygge i et byggefelt i sentrum, da de er vant med "rom"
rundt seg

•

Jeg mener det er viktig at grenda vår styrkes med nyetableringer av unge folk.

•

Kommunen har i sin arealplan nedfelt at hele kommunen skal tas i bruk, og at spredt
boligbygging er ønskelig for å opprettholde bosettingen i kommunen. Denne søknaden vil
nettopp være med på å oppfylle dette ønsket

Jeg håper dispensasjonssøknaden kan innvilges, til gagn for våre nye landsmenn og for grendenorge.
Mvh.
I
1. J4.4.cy7c
EivimfDragset
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