Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Utvalg for næring, plan og miljø
346, Støren rådhus
22.06.2015
10:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere
beskjed.

Framlagte saker er godkjent av utvalgsleder.

Torstein Rognes
Sign………………………….

Hubertina Doeven
Støren, den 16.6.2015
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Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Lukket

PS 45/15

Referatsaker

RS 32/15

Informasjonsskriv om disponering av myrmasser fra
utbygging av E6 over Heimdalsmyra

2015/1455

RS 33/15

Høring - forslag til endringer i matrikkelforskriften

2015/475

RS 34/15

Høring - forslag om endring av forskrift om område for
obligatorisk opplæring i bruk av beltemotorsykkel
(snøscooter)

2015/1672

RS 35/15

Høring - Forslag til endringer i DOK-forskriften

2015/1489

RS 36/15

Høring - Kommunale mål for hjorteviltforvaltninga i
Tynset kommune

2015/1579

PS 46/15

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for
Bakkhåggån boligfelt - vann og kloakk - gbnr 130/3

2015/1556

PS 47/15

Søknad om reguleringsendring - reguleringsplan for
Kvasshyllan øvingsfelt

2014/3300

PS 48/15

Søknad om dispensasjon fra bebyggelsesplan - for bygging
av anneks til hytte - gbnr 131/25 - søker Einar Anshus

2015/1017

PS 49/15

Endring på vedtatt dispensasjon - oppføring av
bolig/fradeling av boligtomt - gbnr 230/29 og 230/78 7387 Singsås - søker Espen Singsaas

2014/3782

PS 50/15

Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for
Teigen boligfelt - for tiltak på gbnr 46/92 - tomt B6

2015/1603

PS 51/15

Fastsetting av planprogram - Solberg Steinbrudd og deponi

2014/4037

PS 52/15

Planvedtak - Mindre Endring av del av reguleringsplan E6
Vindåsliene - Korporals bru
Vedlegg til saken ligger på en egen fil

2015/403

PS 53/15

Kommunedelplaner for Singsås - Forsetmo og Enodd diskusjon av prinsipper

2015/103

PS 54/15

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for
Oddbakken hyttefelt - deling av hyttetomt - gbnr 266/30 7387 Singsås - Randi Husby

2015/1152

PS 55/15

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Støren
Sentrum Nord - Stian Aleksander Løberg

2015/1220

PS 56/15

Søknad om dispensasjon fra arealplan - omregulering fra
anneks til fritidsbolig - gbnr 147/2 - 7288 Soknedal - søker
Jorid Flatås-Ulvund

2015/1062

PS 57/15

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for
Gammelvollia hyttefelt - oppføring av hytte med anneks og
uthus - gbnr 177/1/6 - Stein Moen

2015/952

PS 58/15

Delegerte saker NPM 2015 - januar-mai

2015/1703
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Arkivsaksnr
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PS45/15Referatsaker
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Adresseliste

Deres ref

Vår ref

Dato

14/3576-7

12.02.2015

Høring – Forslag til endringer i matrikkelforskriften
Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på alminnelig høring forslag
til noen forenklinger og presiseringer i matrikkelforskriften. Forslaget gjelder tilpasninger til
ny jordskiftelov som trer i kraft 1. januar 2016. Høringen omfatter også andre forslag til
endringer i forskriften, bl.a. å utvide unntaket fra kravet om å opprette festegrunn og utvide
adgangen til å bruke kontorforretning og adressetilleggsnavn.
Frist for å levere innspill er fredag 20. mai 2015.

Forslaget om tilpasninger til ny jordskiftelov er basert på en rapport fra en arbeidsgruppe med
representanter fra Kartverket, Jordskifterettene, Domstolsadministrasjonen og kommunene. I
tillegg til forslag til endringer i matrikkelforskriften har arbeidsgruppa også drøftet andre
forhold som kan bedre informasjonsflyten mellom jordskifteretten og matrikkelmyndighetene.
Departementet ber om synspunkter også til dette, men ber om at slike synspunkter skilles fra
uttalelser som gjelder departementets forslag til endring i matrikkelforskriften.

Departementets høringsnotat, liste over høringsinstanser og arbeidsgruppas rapport med
vedlegg er elektronisk tilgjengelig fra regjeringen.no.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn
høringssvar» på www.regjeringen.no/id2395642. Alle kan avgi høringsuttalelse.

Postadresse
Postboks 8112 Dep
NO-0032 Oslo
postmottak@kmd.dep.no

Kontoradresse
Kongensg. 20
http://www.kmd.dep.no/

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 858
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Planavdelingen

Saksbehandler
Dag Høgvard
2224 5917

Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige
høringsuttalelser.

Med hilsen

Kari Strande (e.f.)
avdelingsdirektør
Dag Høgvard
fagdirektør
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Side 2
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-----Opprinnelig melding----Fra: kommuner-owner@dibk.no [mailto:kommuner-owner@dibk.no] På vegne av Mathieu Veulemans
Sendt: 13. mai 2015 11:06
Til: kommuner@dibk.no
Emne: 15/2509 Høring - Forslag til endringer i DOK-forskriften
P堯ppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender Direktoratet for byggkvalitet med dette
ut forslag til endringer i DOK-forskriften (forskriften om dokumentasjon og omsetning av produkter til
byggverk).
Endringer som er foresl崴 i hringen gjelder:
1.

Gjennomfring av tre delegerte rettsakter som tillater byggevareprodusenter 堡ngi ytelser til flere
CE-merkede byggevarer uten prving inn i norsk regelverk.
2. Gjennomfring av vedtakene fra Europakommisjonen som fastsetter hvilket system for vurdering og
verifikasjon av byggevarers ytelser som gjelder for ulike byggevaregrupper inn i norsk regelverk.
3. Presiseringer i reglene som gjelder for omsetning og dokumentasjon av byggevarer som ikke er
CE-merket, dvs. kapittel III i DOK-forskriften.
Hringsdokumentene (hringsbrev, hringsnotat, forskriftspeil, konsolidert versjon av DOK-forskriften, listen
over hringsinstanser, og kommisjonens delegerte forordninger) er lagt ut p堼a
href="http://www.dibk.no/hoeringer">www.dibk.no/hoeringer.
Hringsuttalelse skal sendes per e-post: post@dibk.no innen 30.06.2015. Saken merkes 15/2509 – hring
endringer i DOK-forskriften.
Med vennlig hilsen
Mathieu Veulemans
Seniorr大iver
Tlf: 452 74 207
E-post: mathieu.veulemans@dibk.no
Direktoratet for byggkvalitet
Tlf. sentralbord: 22 47 56 00
www.dibk.no
www.byggevareinfo.no
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13.05.2015
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Saksframlegg

Arkivnr. L12
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2015/1556-3
Utvalgssak
Møtedato
46/15
22.06.2015
Saksbehandler: Ola Hage

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Bakkhåggån boligfelt - vann
og kloakk - gbnr 130/3
Dokumenter i saken:
1

I

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Bakkhåggån
boligfelt - vann og kloakk - søker Rafal Wojtowich

Rafal
Wojtoxich

Vedlegg:
1
2
3

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Bakkhåggån
boligfelt - vann og kloakk - søker Rafal Wojtowich
Bekreftelse - Bakklia vannverk SA
Bekreftelse - tilknytning avløp - Baard Robert Stenbro

Bakgrunn
Rafal Wojtowich har søkt om dispensasjon fra bestemmelsene i reguleringsplan for Bakkhåggån
boligfelt (planID: 2014001). Søker ønsker å kjøpe tomt B1 eller B2 i feltet å koble seg til anlegg for
vann og avløp som tilhører eksisterende bebyggelse i Bakkhåggån. Eksisterende bebyggelse
omfattes av eldre reguleringsplan med samme navn (planID: 2000006). Dispensasjonen går dermed
på å avvike fra bestemmelsene om vann og avløp i reguleringsplanen som omfatter tomten for å
knytte seg til eksisterende anlegg som omfattes av tilstøtende reguleringsplan.
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Beliggenhet
Bakkhåggån boligfelt ligger ca 2 km sør av Soknedal sentrum langs FV 651.

Figur 1: Utdrag fra kommunedelplan for Soknedal. Reguleringsplanen det søkes dispensasjon fra er plassert i området anvist med
rød pil.

Dagens situasjon/beskrivelse av tiltaket
Første reguleringsplan for Bakkhåggån boligfelt, med planID: 2000006 (heretter kalt reguleringsplan
1), omfatter i alt sju tomter avsatt til bolig. Fem av tomtene er realisert ved at boligen på tomtene er
registrert som tatt i bruk i matrikkelen. Videre er det søkt om igangsettingstillatelse på ei av
tomtene. Den siste tomten som omfattes av den første planen for Bakkhåggån er fradelt, men er
ikke omsøkt bebygd. Tomtene som omfattes av reguleringsplan 1 er tilknyttet privat
minirenseanlegg. Dette anlegget ble godkjent og utslippstillatelse gitt i utvalgssak 135/00 i møte
20.10.2000. Anleggets kapasitet er iht sakspapirene inntil 7 hus.
Ny reguleringsplan for utvidelse av boligfeltet ble vedtatt 26.01.2015 (heretter kalt reguleringsplan
2). Denne planen har lagt til rette for seks nye tomter i området. Ingen av disse tomtene er fradelt
eller bebygd.
Det søkes nå om å få realisert ei av tomtene i reguleringsplan 2 ved å knytte seg til eksisterende
anlegg for vann og avløp tilhørende reguleringsplan 1. Dette på bakgrunn av uoverensstemmelser
mellom tomtekjøpere, entreprenører og regulant om etablering av dette iht bestemmelsene i
reguleringsplan 2.
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Planavklaring
Området omfattes av reguleringsplan for Bakkhåggån boligfelt (planID: 2014001).
Følgende bestemmelser i planen søkes det dispensasjon fra:
1.1 Alle inngrep skal planlegges og utføres slik at skadevirkningene blir så små som mulig.
Eventuelle overskuddsmasser etter inngrep henlegges på steder der de ikke virker skjemmende.
Traseer for vann, avløp og kabler skal legges i arealer for samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur. Tomteeierne har ansvar for å sette i stand og så til etter hvert som utbygginga blir
ferdig.
1.2 Innenfor området vist til vannforsyning (VF) skal det etableres grunnvannsforsyning for
boligbebyggelsen i planområdet. Før fradeling kan tillates skal det dokumenteres tilgang på rent
drikkevann for samtlige boenheter innenfor planområdet. Fradeling kan ikke tillates dersom det
ikke er tilgang til nok vann, eller om drikkevannskvaliteten ikke er av god nok kvalitet. Dette skal
legges frem for kommunen i en særskilt vurdering. Drikkevannforskriften skal legges til grunn i
denne vurderingen.
3.3 Området skal opparbeides med et felles avløpssystem for alle tomtene. Hver bolig skal kobles
på dette minirenseanlegget. Dersom det i senere tid etableres et kommunalt anlegg vil det være
mulig for å koble seg på dette.
Eventuelle hensynssoner/temakart
Som beskrevet omfattes det omsøkte området av nyere reguleringsplan. Behandling av denne
søknaden forutsetter at aktuelle tema ble vurdert i forbindelse med planprosessen. Her ble det ikke
funnet registreringer av betydning.
Søkers begrunnelse for tiltaket
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad:
Søkers begrunnelse er vedlagt i sin helhet.
Oppsummert begrunnes søknaden med at søker ønsker å realisere en av tomtene i utvidelsen av
Bakkhåggån boligfelt. P.t. er ikke dette mulig på grunn av uenigheter mellom regulanten av området
og entreprenør. Videre beskriver søker han har ventet i to år på regulering av tomter i utvidelsen av
boligfeltet. Og at det nå haster for søkers familie å få satt i gang byggeprosessen.
Høring/nabovarsel
Denne søknaden er ikke sendt på høring. Dette medfører at positivt vedtak ikke kan fattes før
høring er gjennomført. Positivt vedtak kan dermed ikke fattes på bakgrunn av dette saksframlegget.
Søknaden om dispensasjon er nabovarslet, men det foreligger ikke dokumentasjon i saken som viser
hvor eventuelle rørledninger skal legges. På bakgrunn av dette er det umulig å fastslå om
nabovarselet er tilstrekkelig.
Søker har innhentet godkjenning fra Bakklia vannverk SA for tilkobling av vann. Vannverket har
eget styre og godkjenningen er vedlagt søknaden.
Søker har også innhentet tilsagn fra Bård Robert Stenbro som er medeier i kloakkanlegg tilhørende
plan 1 i Bakkhåggån. Eierforholdet på kloakkanlegget er ikke videre beskrevet i søknaden.
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Forutsetninger som må oppfylles for å kunne gi dispensasjon
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom hensynet til
bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelser, ikke vesentlig blir tilsidesatt.
Samt at fordelene med å innvilge dispensasjonen må være klart større enn ulempene, etter en samlet
vurdering.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Dispensasjonen kan både gis midlertidig
og varig. Det kan i tillegg settes vilkår ved dispensasjonen.

Vurdering
Søknaden er i all hovedsak fremmet på bakgrunn av personlige forhold. Personlige og økonomiske
forhold kan ikke nyttes som argumenter for at dispensasjon skal kunne gis. Det er selvsagt
beklagelig at utviklingen i området bremses av uoverensstemmelser mellom ulike aktører når
reguleringsplanen er relativt ny. Det går ikke frem av søknaden hva disse uoverensstemmelsene går
ut på. Så lenge disse uoverensstemmelsene er av privatrettslig art er dette forhold som Rådmannen
ikke kan vurdere eller gripe inn i. Reguleringsvedtaket om utvidelse av Bakkhåggån er heller ikke
påklaget. Etter Rådmannens oppfatning er dermed det planfaglige i orden hva angår plan 2 i
Bakkhåggån.
Rådmannen ser det som særdeles uheldig at det dispenseres fra en relativt ny reguleringsplan. I dette
tilfelle kan en eventuell dispensasjon også skape presedens for videre realisering av plan 2. Om
dispensasjon eventuelt gis i denne saken blir det videre spørsmålet når eventuelt bestemmelsene til
plan 2 skal få virkning.
Endelig har minirenseanlegget, tilhørende plan 1 i Bakkhåggån, kapasitet til å rense avløp fra inntil
sju bolighus. Plan 1 legger til rette for at det kan bygges nettopp sju bolighus. En eventuell
dispensasjon vil dermed medføre at minirenseanlegget, tilhørende plan 1, ikke har kapasitet til å
rense avløpsvann fra èn av de urealiserte boligene tilhørende denne planen.
På bakgrunn av dette kan ikke Rådmannen se at fordelen med å gi dispensasjon i dette tilfelle er
større enn ulempene. Formålet med reguleringsplanen vurderes også å bli vesentlig tilsidesatt.
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 avslår Midtre Gauldal kommune søknad om
dispensasjon fra reguleringsplanen for Bakkhåggån boligfelt (planID: 2014001) som omsøkt.
Avslaget begrunnes med at dispensasjonen vil kunne skape presedens og sette bestemmelsen i
reguleringsplanen vesentlig til side.
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Saksframlegg

Arkivnr. L12
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2014/3300-18
Utvalgssak
Møtedato
47/15
22.06.2015
Saksbehandler: Håvard Kvernmo

Søknad om reguleringsendring - reguleringsplan for Kvasshyllan øvingsfelt

Dokumenter i saken:
1
I
Annonse - varsel om oppstart av arbeid
Sør-Trøndelag fylkeskommune - Gauldal
med reguleringsplanendring for
videregående skole
Kvasshyllan øvingsfelt, 45/1
2
S
Førstegangs behandling: Endring av
gjeldende reguleringsplan for Kvasshyllan
øvingsfelt
3
I
Forslag til reguleringsendring - Kvasshyllan Gauldal videregående skole - SørTrøndelag fylkeskommune
4
I
Annonse reg plan kvasshyllan øvingsfelt
Gauldal videregående skole - Sør45/1
Trøndelag fylkeskommune
5
U Kvasshyllan - sak
Gauldal videregående skole - SørTrøndelag fylkeskommune
6
I
Reguleringsplan Kvasshyllan øvingsfelt
Gauldal Videregående skole
7
X Særutskrift - Førstegangs behandling:
Endring av gjeldende reguleringsplan for
Kvasshyllan øvingsfelt
8
U Melding om vedtak: Utlegging til høring og Sør-Trøndelag fylkeskommune
offentlig ettersyn - Endring av gjeldende
reguleringsplan for Kvasshyllan øvingsfelt
9
I
Planmateriell til oversendelse og høring
Totalprosjekt
Kvasshyllan øvingsfelt
10 U Høringsbrev: Søknad om
Direktoratet for mineralforvaltning med
reguleringsendring - reguleringsplan for
Bergmesteren for Svalbard m.fl.
Kvasshyllan øvingsfelt
11 N Internt høringsbrev: Søknad om
Aril Røttum m.fl.
reguleringsendring - reguleringsplan for
Kvasshyllan øvingsfelt
12 I
Uttalelse - Vedr reguleringsendring Sør-Trøndelag fylkeskommune
reguleringsplan for Kvasshyllan øvingsfelt Midtre Gauldal kommune
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13

I

14

I

15

N

16

I

17

I

18

S

Sametingets uttalelse til reguleringsendring
- reguleringsplan for Kvasshyllan øvingsfelt
- Midtre Gauldal kommune
Uttalelse til høringsbrev - søknad om
reguleringsendring - reguleringsplan for
Kvasshyllan øvingsfelt
Internt høringsbrev: Søknad om
reguleringsendring - reguleringsplan for
Kvasshyllan øvingsfelt
Uttalelse - Støren prestegard reguleringsendring av Kvasshyllan
øvingsområde
Samordnet uttalelse - reguleringsplan for
Kvasshyllan øvingsfelt - Midtre Gauldal
kommune
Søknad om reguleringsendring reguleringsplan for Kvasshyllan øvingsfelt

Sametinget
Mattilsynet
Håvard Kvernmo
Opplysningsvesenets fond
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
Reguleringsendring for Kvasshyllan øvingsfelt har vært ute til høring og offentlig ettersyn i perioden
01.04.2015 – 13.05.2015.
Reguleringsendringen legger opp til etablering av en ny tilførselsveg inn til området, med
utgangspunkt i dagens trasé fra Engan og opp til Kvasshyllan - Jfr. plankart.
Følgende merknader er kommet innen fristen:
Sør-Trøndelag fylkeskommune i brev datert 13.04.2015
Endringen i fht. gjeldende plan består i en ny adkomstveg som vesentlig forbedrer stigningsforhold
på adkomsten til øvingsfeltet. Området er preget av eksisterende inngrep. Sør-Trøndelag
fylkeskommune har ingen avgjørende merknader til planendringen.
Fylkeskommunen har befart planområdet tidligere. Det ble ikke observert automatisk fredete eller
andre verneverdige kulturminner som planen vil komme i konflikt med.
Vilkår for egengodkjenning: Ingen.
Sametinget i brev datert 14.04.2015
Viser til den generelle aktsomhetsplikten for samiske kulturminner – jf. Kulturminnelovens §§ 3, 4,
6 og 8.
Det vises også til egen uttalelse fra Sør-Trøndelag fylkeskommune.
Vilkår for egengodkjenning: Ingen.
Mattilsynet i brev datert 16.04.2015
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Mottatte høringsbrev med reguleringsendring – reguleringsplan for Kvasshyllan øvingsfelt kommer
ikke i direkte konflikt med vannkilder eller tilsigsområder/nedbørsfelt som Mattilsynet har
kjennskap til.
Vilkår for egengodkjenning: Ingen.
Landbruk i brev datert 04.05.2015
Vilkår for egengodkjenning: Ingen.
Opplysningsvesenets fond i brev datert 05.05.2015
Viser til tidligere uttalelser datert 13.12.2011 og 24.02.2012.
Planen er en mindre endring av eksisterende plan fra 2012. Planområdet omfatter i sin helhet OVF
sin grunn. Seks dekar av dette arealet er i dag bortleid til Gauldal videregående skole. OVF
bemerker at tiltaket må være i tråd med gjeldende leieavtale fra 2009 (avg. Nr. 375 – 120, gnr: 45
bnr: 1).
OVF oppfatter at det skal foretas justeringer av veiadkomst/knusing. Tiltak(ene) må skje etter
avtale med OVF og lokal forvalter.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i brev datert 05.05.2015 – Samordnet uttalelse
Uttalelsen er på vegne av følgende instanser:
- Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.
- Statens vegvesen.
- Direktoratet for mineralforvaltning.
Det fremmes følgende vilkår for egengodkjenning til reguleringsplanen:
Statens vegvesen
1. Det må tas inn en bestemmelse som sikrer at støvflukt fra
planområdet skal forhindres med nødvendig vanning
og/eller tilførsel av støvdempende middel.

Vurdering
Vilkår for egengodkjenning
Det er i alt kommet inn ett vilkår for egengodkjenning. Vilkåret går på at det må tas inn
bestemmelser som sikrer støvflukt fra området, gjennom vanning eller tilførsel av støvdempende
middel. Rådmannen har lagt inn følgende bestemmelse for å imøtekomme vegvesenets vilkår:
«Støvflukt fra planområdet skal forhindres med nødvendig vanning og/eller tilførsel av støvdempende middel i henhold
til Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T1520)».
Statens vegvesen har bekreftet at dette imøtekommer deres vilkår for egengodkjenning og trukket
innsigelsen.
Det foreligger dermed ingen vilkår for egengodkjenning.
Andre merknader
Det er kommet inn en merknad fra Opplysningsvesenets fond som ber om at tiltaket må forankres i
en privatrettslig avtale mellom grunneier og tiltakshaver. OVF har ikke innsigelsesmyndighet i
plansaker. Avtalen er også av en privatrettslig karakter, noe som ikke blir vurdert i planprosessen.
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Det må imidlertid foreligge en formell godkjenning fra grunneier før igangsetting kan tillates, men
dette blir vanligvis gjort i forbindelse med byggesaken.
De prosessuelle kravene anses som oppfylt.
Rådmannen konkluderer med at reguleringsplanen kan egengodkjennes i kommunestyret.
Rådmannens innstilling
Utvalg for næring, plan og miljø godkjenner reguleringsendringen for Kvasshyllan øvingsområde,
slik den er revidert iht. vilkår for egengodkjenning fra Statens vegvesen.
Reguleringsplanen anbefales egengodkjent i kommunestyret.
Innstilling til kommunestyret
Midtre Gauldal kommune egengodkjenner reguleringsendring av Kvasshyllan øvingsområde, slik
den med endringer ble anbefalt av Utvalg for næring, plan og miljø.
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.
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Midtre Gauldal kommune
Rådhuset
7290 STØREN

Vår referanse
201506000-4

Deres referanse
2014/3300-10

Dato
13.04.2015

Vedr. reguleringsendring - reguleringsplan for Kvasshyllan øvingsfelt – Midtre Gauldal
kommune
Deres oversendelse av 27.03.2015. Sør-Trøndelag fylkeskommune har avgitt uttalelse til
planen tidligere, 30.11.2011 og 01.03.2012
Endringen i fht gjeldende plan består i en ny adkomstveg som vesentlig forbedrer
stigningsforhold på adkomsten til øvingsfeltet. Området er preget av eksisterende inngrep,
Sør-Trøndelag fylkeskommune har ingen avgjørende merknader til planendringen.
Fylkeskommunen har befart planområdet tidligere. Det ble ikke observert automatisk fredete
eller andre verneverdige kulturminner som planen vil komme i konflikt med.
Vilkår for egengodkjenning: Ingen.

Med hilsen
Stig Roald Amundsen
fagsjef
Tore Forbord
Gjenpart:.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, her.

Saksbehandler: Tore Forbord, tore.forbord@stfk.no,
Postadresse:
Postboks 2350
sluppen
7004 TRONDHEIM

Besøksadresse:
Fylkeshuset
Erling Skakkesgt.14
7004 TRONDHEIM

Telefon:
Bankkonto:
Org.nr.:
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+47 73 86 60 00
8601.27.27277
938 634 556

E-postadresse:
Postmottak@stfk.no
Internett:
www.stfk.no
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Notat
Til:

Håvard Kvernmo

Fra:

Aril Røttum

Referanse

Dato

2014/3300-15

04.05.2015

Internt høringsbrev: Søknad om reguleringsendring - reguleringsplan for
Kvasshyllan øvingsfelt

Ingen merknader fra landbruk.
Med hilsen
Aril Røttum
Rådgiver
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Deres referanse:

Vår referanse: KL-2015-005

Dato: 26.03.2015

PLANMATERIELL TIL OVERSENDELSE OG HØRING KVASSHYLLAN ØVINGSFELT
Det vises til vedtak i utvalg for næring, plan og miljø sak nr 2014/3300-2, den 16.02.15.
Oversendelse
P å vegne av oppdragsgiver Gauldal Videregpende skole, sendes med dette over etterlyst
planmateriell beskrevet i vedtaksbrev datert 25.02.15.
Forutsetninger i vedtak:
Det stilles forutsetninger i vedtak om utarbeidelse av støy og støvvurdering i vedtaket før plansaken
legges ut på høring. Når det gjelder støy og støv produserende aktiviteter beskrevet tidligere i
planprosessen, legger tiltakshaver vekk planene om virksomhet med knuse og sorteringsverk i
øvingsområdet. Støy og støv vurdering er derfor ikke med i dette planmateriellet.
Ber dere med dette å kjøre planprosessen videre.
Om det skulle være noen uklarheter er det bare å ta kontakt på telefon eller e-post.

Med vennlig hilsen

Kjell Løkken
Totalprosjekt Namsskogan as

Vedlegg:
Beskrivelse og bestemmelser Kvasshyllan øvingsfelt

Adresse: Bjørhusdal Industriområde
7890 NAMSSKOGAN
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PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER
ØVINGSFELT KVASSHYLLAN
FOR
GAULDAL VIDEREGÅENDE SKOLE
UTARBEIDET
AV
TOTALPROSJEKT NAMSSKOGAN AS

Beskrivelse og bestemmelser for øvingfelt til Gauldal videregående skole anleggslinje. Kvasshyllan.
25.03.15
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PLANBESKRIBVELSE
Gauldal videregående skole sin anleggslinje har behov for kurs og øvingsområde, der elevene kan øve
bruk av grave og anleggsmaskiner til graving og masseflytting i opplæringsøyemed. Elevene skal
grave, flytte masse, legge rør og ta opp igjen fjerne etter øvelse alle rørdeler og masser.
Planens formål er å legge til rette for at gammelt masse uttak for Støren Betong på Kvasshyllan kan
gjenbrukes som slikt øvingsfelt. Denne planen er en mindre endring av eksisterende plan vedtatt av
Midtre Gauldal kommune i 2012. Endringen består i vesentlig forbedring i stigningsforholdene på
adkomst til øvingsfeltet. Ved avkjøring fra vegen opp til Kvasshyllan flyttes 200m nordover og
oppover i terrenget som vist på plankartet.

INNHOLD –VIRKNING
Planen inneholder regulering av deler av Kvasshylan på Støren. Vest for og ovenfor Engan nord på
Støren.
Reguleringsplanen regulerer deler av gnr/bnr 45/1 til øvingsfelt for anleggsfag. Tilkomst er i denne
planen endret for å bedre stigningsforholdene ved adkomst til området. Videre ligger det inn en
vegetasjonsskjerm som skal skjerme for innsyn støv og støy mellom øvingsfeltet og den nærmeste
bebyggelsen.
I reguleringsbestemmelsen er det lagt inn retningslinjer som skal ivareta sikkerheten og støy utenfor
skole/arbeidstid.

RAMMER OG RETNINGSLINJER
Planområdet er tidligere regulert i 2012 til øvingsområder. Mindre endring av planens grense berører
areal avsatt til LNF-område i kommuneplanens arealdel.
PLANKART
Plankart er utarbeidet av Gauldal videregående skole sin linje for kart og oppmåling

PLANLEGGER
Beskrivelse og bestemmelser er utarbeidet Totalprosjektet Namsskogan as.
Konsulent har 15 år erfaring med planlegging av arealplaner etter plan og bygningsloven.

Beskrivelse og bestemmelser for øvingfelt til Gauldal videregående skole anleggslinje. Kvasshyllan.
25.03.15
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SAMFUNNSIKKERHET
Den aller øverste delen av planområdet ligger innefor utløpet av steinsprang. Risikoen for steinsprang
vurderes å være liten

Figur 1. Utsnitt fra aktsomhetskart for steinsprang og snøskred.
Hele planområdet ligger innenfor utløpsområde for snøkred, risikoen for snøskred ansees som liten, da
det er høye stubber i terrenget etter avvirkning av skogen, samt at tilplanting av ny skog vil føre til
vegetering av området. Noe som reduserer rasfaren betydelig.
Tiltak i planområdet som kan utløse skred er ivaretatt med pålagt terrengutforing i
reguleringsbestemmelsene.
BARN OG UNGES INTERESSER
Det er ingen lekeplasser for barn i området. Det er lekeplasser for barn i Engan. Sikkerheten for
eventuelt lekende barn er ivaretatt ved at det ikke skal aktivitet i øvingsfeltet i skolefritiden og ved
pålagt utforming av området i reguleringsbestemmelsene.

VURDERING ETTER NATURMANGFOLDSLOVEN
Det er ikke registrert rødlistede arter innefor eller i nærheten av planområdet. (Kilde artsdatabanken)
I følge kommunens viltkart ligger den øvre delen av planområdet helt i ytterkanten av et viltområde
for rådyr, elg og storfugl som strekker seg helt til Snøan. Dette området er i planen regulert til
grønnstuktur. Viltområdet vil derfor ikke påvirkes merkbart av tiltaket.
I følge kommunens skogtakstkartlegging kommer ikke tiltaket i konflikt med MiS-registreringer eller
viktige skogbruksinteresser.
Det er ikke registrert vernede eller foreslått vernede områder, viktige naturtyper, viktige
kulturlandskap eller statlig sikrede friluftsområder som berøres av tiltaket.
Beskrivelse og bestemmelser for øvingfelt til Gauldal videregående skole anleggslinje. Kvasshyllan.
25.03.15

-45-

GRUNNFORURENSNING
Området er ryddet etter tidligere aktivitet og oppryddingen er godkjent av Direktoratet for
mineralforvaltning. Det er derfor ikke grunn til å tro at det er forrensinger innenfor planområdet.

STØY
Aktiviteten i området begrenses i bestemmelsene til normal skoletid, og erfaring tilsier at aktiviteten
vil foregå noen få uker på vår og høst. Det skal ikke være knuseverk eller andre faste støyende
installasjoner i øvingsfeltet. Skogen mellom øvingsfeltet og den nærmeste boligen skal beholdes som
vegetasjonskjerm. Det er derfor ingen grunn til å tro at aktiviteten vil gi støy som går utover
grenseverdien i T-1442 (Retnigslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen.

Beskrivelse og bestemmelser for øvingfelt til Gauldal videregående skole anleggslinje. Kvasshyllan.
25.03.15
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REGULERINGSBESTEMMELSER
§1
Områderegulering
Området reguleres til følgende formål:
Bygg og anlegg (PBL § 12-5, nr. 1)
-Undervisning (1162)
-Steinbrudd og massetak(1201)
Samferdsel og teknisk infrastruktur (PBL §12-5, nr. 2)
-Veg (2010)
Grønnstruktur (PBL § 12-5, nr. 3)
-Grønnstruktur (3001)
-Vegetasjonskjerm (3060)

§2

Bestemmelser for bygg og anlegg(PBL § 12-5, nr.1)
2.1

Undervisning:
Område for undervisning skal nyttes til øvingsområde for anleggsmaskiner.

2.2

Området skal nyttes til opplæring i anleggsfagene, og det skal alltid være kyndig instruktør
tilstede ved aktivitet i øvingsfeltet.

2.3

Støyskapende aktivitet:
I området regulert til steinbrudd og massetak skal aktiviteten foregå på dagtid mellom kl 08:00
og 15:00. Aktivitet skal ikke foregå på lørdag og søndag, hellidager eller i skoleferien. Det
skal ikke settes opp knusverk eller andre faste installasjoner som skaper støy innenfor
øvingsområdet.

2.4

Grunnarbeider:

Beskrivelse og bestemmelser for øvingfelt til Gauldal videregående skole anleggslinje. Kvasshyllan.
25.03.15
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Flytting av masser nedlegging, montering og opptaking av rørledninger kummer og lignende i
øvings og opplæringsøyemed tillates. Uttak av masser for salg og annen formidling tillates
ikke.
Tiltak som kan føre til utglidninger eller ras tillates ikke. Det skal være skråningsvinkler
mindre enn 30 grader på massene ved lengre stas i opplæringen.
2.5

Bygningens karakter:
I område regulert til steinbrudd og masseuttak tillates oppsetting av midlertidige brakker.
Permanente bygninger tillates ikke. Bygninger og midlertidige transportable konstruksjoner
skal fjernes ved permanent opphør i virksomheten.

§3
Bestemmelser for samferdeselsanlegg og teknisk infrastuktur (PBL §12-5, nr.2)
3.1

Veg
Områdene regulert til veg skal benyttes til veg.

§4
Bestemmelser for grønnstruktur (PBL §12-5, nr.3)

4.1

Grønnstruktur:
Området regulert til grønnstruktur skal nyttes til grøntområdet rundt øvingsfeltet.
I grøntområdet tillates det ikke oppført bygninger, anlegg, veger gjerder eller andre varige
eller midlertidige innretninger eller andre tiltak.

Beskrivelse og bestemmelser for øvingfelt til Gauldal videregående skole anleggslinje. Kvasshyllan.
25.03.15
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4.2

Vegetasjonsskjem.
Området regulert til vegetasjonsskjerm nyttes til vegetasjonsbelte mellom øvigsfeltet og
boligene for å hindre innsyn, støv og støy.
Eksisterende vegetasjon skal bevares og nødvendig tilplanting skal skje.
Det er ikke tillat å føre opp bygninger i vegetasjonsbeltet eller på annen måte gjøre tiltak som
svekker funksjonen til vegetasjonsbeltet

§5
FELLESBESTEMMELSER
5.1

Avkjørselsforhold:
Avkjørsler og kryss skal være oversiktlige og trafikksikre.

5.2

Utforming farge og materialvalg:
Kommunen skal ved byggemelding påse at bebyggelsen får en god form og uttrykk.

5.3

Ubebygd areal:
Eksisterende vegetasjon skal søkes bevart mest mulig. Skjemmende lagring tillates ikke.

5.4

Mindre unntak:
Kommunen kan når særlige grunner taler for det tillate mindre unntak fra disse bestemmelsene
innenfor rammene av plan og bygningsloven.

5.5

Privatrettslige avtaler:
Det kan ikke inngås privatrettslige avtaler som er i strid med planen og dens bestemmelser.

Beskrivelse og bestemmelser for øvingfelt til Gauldal videregående skole anleggslinje. Kvasshyllan.
25.03.15
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Saksframlegg

Arkivnr. L13
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2015/1017-9
Utvalgssak
Møtedato
48/15
22.06.2015
Saksbehandler: Ola Hage

Søknad om dispensasjon fra bebyggelsesplan - for bygging av anneks til hytte
- gbnr 131/25 - søker Einar Anshus

Dokumenter i saken:
1 I
Søknad om dispensasjon fra bebyggelsesplan - for
bygging av anneks til hytte - gbnr 131/25 - søker
Einar Anshus
2 U Midlertidig svarbrev: Søknad om dispensasjon fra
bebyggelsesplan - for bygging av anneks til hytte gbnr 131/25 - søker Einar Anshus
3 U Høringsbrev: Søknad om dispensasjon fra
bebyggelsesplan - for bygging av anneks til hytte gbnr 131/25 - søker Einar Anshus
4 N Internt høringsbrev: Søknad om dispensasjon fra
bebyggelsesplan - for bygging av anneks til hytte gbnr 131/25 - søker Einar Anshus
5 I
Sametingets uttalelse - Anneks til hytte - gbnr
131/25 Varghaugen i Hauka
6 N Internt høringsbrev: Søknad om dispensasjon fra
bebyggelsesplan - for bygging av anneks til hytte gbnr 131/25 - søker Einar Anshus
7 I
Uttalelse til søknad om dispensasjon fra
bebyggelsesplan - for bygging av anneks til hytte gbnr 131/25
8 I
Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel for bygging av anneks til hytte - Midtre
Gauldal 131/25
9 S
Søknad om dispensasjon fra bebyggelsesplan - for
bygging av anneks til hytte - gbnr 131/25 - søker
Einar Anshus
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Einar Anshus
Einar Anshus
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag m.fl.
Stein Roar Strand m.fl.
Sametinget
Håvard Kvernmo
Mattilsynet
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Vedlegg
1 Søknad om dispensasjon fra bebyggelsesplan - for bygging av anneks til hytte - gbnr 131/25 søker Einar Anshus
2 Planbestemmelser
3 Revidert plankart datert 27.07.2006
Viser til søknad om dispensasjon mottatt 30.03.2015.
1.0 Bakgrunn:
Einar Anshus søker om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for Sandbakken hytteområde for
etablering av et tredje bygg på eiendommen Gnr: 131 Bnr: 25.
2.0 Beliggenhet
Eiendommen ligger ved Varghaugen i Hauka – Soknedal.

Figur 1: Viser utdrag fra kommuneplanens arealdel i Midtre Gauldal kommune. Området det søkes dispensasjon er vist med rød pil.

3.0 Planavklaring
Gjeldende reguleringsplan for området er Sandbakken hytteområde. Planen ble egengodkjent
06.08.1998. Etter egengodkjenning har den vært gjennom flere revideringer.
Reguleringsbestemmelsene ble sist revidert i desember 2003, og plankartet ble sist revidert
27.07.2006.
Gjeldende bestemmelser for området åpner for en hytte med et tilhørende uthus per tomt.
Bestemmelsene definerer ikke den totale utnyttelsesgraden på tomtene.
Bestemmelsen det søkes dispensasjon fra lyder som følger:
2.1 Hytteplassering
Det er kun tillatt å bygge en hytte med uthus på hver tomt.
Tiltakshaver ønsker nå dispensasjon fra denne bestemmelsen for å etablere et tredje bygg på
tomten.
4.0 Dagens situasjon/ beskrivelse av tiltaket:
Tomten er fradelt iht. gjeldende reguleringsplan.

-51-

Tomten består i dag av en hytte og et uthus på henholdsvis 82 m2 og 11 m2. Tiltakshaver ønsker nå
å etablere et nytt uthus/anneks på 20 m2, i tillegg. Dagens situasjon går frem av bildet vist nedenfor.
Nytt uthus/anneks er vist med tallet 3.
Andre tomter som omfattes av reguleringsplan er i all vesentlighet utbygd med inntil to bygninger.

Eventuelle hensynsoner/ temakart
Området er planavklart. Tiltaket er likevel kontrollert opp mot NVEs skredatlas, miljødirektoratets naturbase
og kommunens kartinnsyn, med bakgrunn i at databasene oppdateres kontinuerlig og nye funn kan være
registrert etter reguleringen.

 Faremomenter:
- Området er ikke kartlagt i forhold til NGIs snø-og steinskred.
- Området ligger over marin grense.
 Natur og miljø, biologisk mangfold.
- Tomten ligger ved en MIS-figur for eldre lauvsuksesjon, nærmere bestemt lågurtskog. MISfiguren er primært konsentrert rundt Steinbekken, som har kilde fra myrområdet nedenfor
tomta. Selv om vegetasjonen på selve tomta også er registrert som lauvskog, er det ukjent
om hvorvidt dette er eldre lauvsuksesjon. Tatt i betraktning at MIS-figuren er befart ved
registrering, i tillegg til at MIS-figuren er konsentrert rundt selve bekkeløpet, vurderer
Rådmannen det som lite sannsynlig at tiltaket vil berøre viktig naturtype i vesentlig grad.
Det er for øvrig ikke registrert andre forekomster av vesentlig betydning i området.
5.0 Søkers begrunnelse for tiltaket
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har
oppgitt følgende begrunnelse:
«Ut i fra terrenget og de andre hus sin plassering på tomten, passer det bedre med et tredje hus i stedet for evt. tilbygg
på eksisterende bygg. Et nytt hus vil ligge bedre i terrenget og bli mindre synlig enn et tilbygg på hytte/uthus. Det nye
huset vil ikke komme i konflikt med nabogrenser samt at avstanden mellom husa blir på minst 4 meter.
I nyere reguleringsplaner for andre hytteområder er det som regel ikke lagt noen begrensninger på antall hus, men
derimot en øvre grense for antall kvadratmeter bebyggelse. Ved bygging av et tredje hus vil utnyttelsesgraden på tomta
fremdeles være forholdsvis lav».
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Søkers begrunnelse er vedlagt i sin helhet.
Høring/nabovarsel
Tiltaket er nabovarslet.
Saken ble sendt på høring med frist for uttalelse den 20.05.2015. Følgende merknader er kommet
innen fristen.
Lokal landbruksmyndighet i brev datert 04.05.2015
Ingen merknad.
Sametinget i brev datert 21.04.2015
Ingen spesielle merknader til dispensasjonssøknaden.
Mattilsynet i brev datert 12.05.2015
Mattilsynet har ingen kommentarer til at dispensasjon gis ut fra drikkevannshensyn.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommune i brev datert 18.05.2015
Fagavdelingene hos Fylkesmannen har ingen merknader.
Sør-Trøndelag fylkeskommune har ingen merknader, men viser til aktsomhetsplikten etter § 8 i
kulturminneloven. (…) Dersom en under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet
kulturminne), må en stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen (…).
6.0 Forutsetninger som må oppfylles for å kunne gi dispensasjon
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom hensynet til
bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelser, ikke vesentlig blir tilsidesatt.
Samt at fordelene med å innvilge dispensasjonen må være klart større enn ulempene, etter en samlet
vurdering.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
Dispensasjonen kan gis både midlertidig og varig. Det kan i tillegg settes vilkår ved dispensasjonen.
Personlige og økonomiske forhold vil ikke vektlegges ved vurdering av dispensasjonen.

Vurdering
Rådmannen deler søkers betraktning om at det er bedre og etablere ett bygg til på tomten enn å
realiserer et tilbygg til eksisterende uthus/hytte. En dispensasjon i denne saken og realisering av
omsøkte tiltak vil medføre at bygningsmassen fremstår med et tun. I og med at reguleringsplanen
ikke har bestemmelser om maksimal utnyttingsgrad kan tilsvarende tiltak realiseres som tilbygg til
eksisterende uthus uten at dette er i strid med planen. Estetisk vil dette trolig fremstå som en
dårligere løsning.
Reguleringsplanen for Sandbakken hytteområdet omfatter i alt ti hyttetomter. De realiserte tomtene
i planen er i all hovedsak bebygd med to bygninger. En eventuell dispensasjon i dette tilfelle vil
dermed skape presedens for videre anvendelse av bestemmelsene i reguleringsplanen. For å sikre lik
behandling av hjemmelshaverne, som omfattes av planen, burde tiltaket planavklares ved en endring
av planbestemmelsene.
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Den omsøkte tomten ligger i underkant av èn kilometer nord av tilstøtende hytteplan. Dette er
reguleringsplan for Varghaugen hytteområdet. Tomtene innenfor denne planen kan bebygges med
inntil 25 % BYA. Realisering av den omsøkte bygningen vil medføre at 10,8 % av tomten vil være
bebygd. Tiltaket er dermed i overenstemmelse med bestemmelsene i tilstøtende hytteplan. Dette er
relevant da reguleringsplan for Sandbakken er delt i tre separate teiger. Rådmannen registrerer at det
er uheldig at samme område bygges ut uten omforente bestemmelser. Videre burde hele området
vært regulert under ett for å oppnå en enhetlig plan for området.
I dette konkrete tilfelle vurderer Rådmannen at det omsøkte tiltaket er kurant. Dette på bakgrunn av
at løsninger er bedre for hvordan tomten vil fremstå estetisk. Rådmannen vurderer at
reguleringsplanen i liten grad blir satt til side. Dette ved at samme tiltak kan realiseres som tilbygg til
eksisterende uthus.
Om bygningen skal nyttes til anneks vil dette være ytterligere et forhold som må dispenseres fra
reguleringsbestemmelsene. Dette ved at uthus er hus som ikke kan nyttes til «varig opphold». Varig
opphold omfatter blant annet rom for overnatting.
Fordelene ved å tillate det omsøkte tiltaket vurderes som større enn ulempene. Dette ved at
reguleringsplanen ikke har bestemmelser for maksimal tomteutnyttelse. Selv om tiltaket blir realisert
vil utnyttelsen av tomten være liten. Da bestemmelsene i tilstøtende reguleringsplan kun regulerer
grad av tomteutnyttelse og ikke antall hus, må dette også ilegges vekt i denne saken. Dette for å
vurdere hyttebebyggelsen i området i en helhet.
Ytterligere tiltak i området av vesentlig betydning og omfang bør kreve områderegulering. Dette for
å sikre omforent utnyttelse og utforming av hytteområdet.
Vurdering av prinsippene i Naturmangfoldloven:
Området er vurdert opp mot naturmangfold i forbindelse med regulering.
§ 8 – Kunnskapsgrunnlaget anses som godt nok i denne saken.
§ 9 – Føre-var-prinsippet vurderes som ikke relevant.
§ 10 – Økosystemets tilnærming og samlet belastning vurderes til ikke å bli større.
§ 11 – Kostnadene og miljøforringelsene skal bæres av tiltakshaver.
§ 12 – Tiltakshaver pålegges å benytte miljøforsvarlige teknikker.
Rådmannens innstilling
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 vedtar Midtre Gauldal kommune søknad om
dispensasjon for etablering av et tredje bygg på eiendommen gbnr 131/25 som omsøkt. I tillegg gis
det dispensasjon for at bygningen kan nyttes til varig opphold.
Vedtaket begrunnes med at tiltaket i liten grad vil sette planen til side. Samt at fordelene ved tiltaket
er større enn ulempene.
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Saksframlegg

Arkivnr. 142
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2014/3782-16
Utvalgssak
Møtedato
49/15
22.06.2015
Saksbehandler: Ola Hage

Endring på vedtatt dispensasjon - oppføring av bolig/fradeling av boligtomt gbnr 230/29 og 230/78 - 7387 Singsås - søker Espen Singsaas

Dokumenter i saken:
1
I
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - oppføring av bolig/fradeling av
boligtomt - gbnr 230/29 og 230/78 - 7387
Singsås - søker Espen Singsaas
2
U Midlertidig svarbrev: Søknad om dispensasjon
fra kommuneplanens arealdel - oppføring av
bolig/fradeling av boligtomt - gbnr 230/29 og
230/78 - 7387 Singsås - søker Espen Singsaas
3
I
Søknad om omregulering av område 230/78 ytterligere informasjon og avklaringer
4
U Midlertidig svarbrev: Søknad om dispensasjon
fra kommuneplanens arealdel - oppføring av
bolig/fradeling av boligtomt - gbnr 230/29 og
230/78 - 7387 Singsås - søker Espen Singsaas
5
U Høringsbrev: Søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - oppføring av
bolig/fradeling av boligtomt - gbnr 230/29 og
230/78 - 7387 Singsås - søker Espen Singsaas
6
I
Uttalelse fra Gauldal nett AS - Eiendommen
230/29 og 230/78
7
I
Sametingets uttalelse - Fradeling gbnr 230/29 og
230/78 Singsås
8
I
Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel for oppføring av bolig og fradeling av
boligtomt - gbnr 230/29/78
9
I
Uttalelse til søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - oppføring av
bolig/fradeling av boligtomt
10 I
Høringsuttalelse vedrørende søknad om
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Espen Singsaas

Espen Singsaas

Espen Singsaas
Espen Singsaas

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag m.fl.

Gauldal nett AS
Sametinget
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Mattilsynet
Statens vegvesen - Region midt

11

S

12

X

13

U

14

I

15

I

16

S

dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for
oppføring av bolig/fradeling av boligtomt - gbnr
230/29 og 78
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - oppføring av bolig/fradeling av
boligtomt - gbnr 230/29 og 230/78 - 7387
Singsås
Særutskrift - Søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - oppføring av
bolig/fradeling av boligtomt - gbnr 230/29 og
230/78 - 7387 Singsås
Melding om vedtak: Søknad om dispensasjon fra Envina IKS m.fl.
kommuneplanens arealdel - oppføring av
bolig/fradeling av boligtomt - gbnr 230/29 og
230/78 - 7387 Singsås - søker Espen Singsaas
Svar - Melding om vedtak: Søknad om
Gauldal nett AS
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel oppføring av bolig/fradeling av boligtomt - gbnr
230/29 og 230/78 - 7387 Singsås - søker Espen
Singsaas
Vedrørende dispensasjon fra kommuneplanens Espen Singsaas
arealdel - endring av tomteplassering - gbnr
230/78
Endring på vedtatt dispensasjon - oppføring av
bolig/fradeling av boligtomt - gbnr 230/29 og
230/78 - 7387 Singsås - søker Espen Singsaas

Vedlegg
1 Særutskrift - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av
bolig/fradeling av boligtomt - gbnr 230/29 og 230/78 - 7387 Singsås
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Saksopplysninger
Saken er tidligere behandlet som utvalgssak 41/15 i møte 18.05.2015. Saken omhandlet
dispensasjon for opprettelse av boligtomt i LNF-sone 1 på eiendommen gbnr 230/78.
Eiendommen ligger på Singsås.
På bakgrunn av bedre kunnskap om områdets topografi fremmer søker en endring av plassering av
den dispenserte boligtomten. Etter at skogen ble ryddet fra området ble det klart for søker at
arealet, hvor tomten er dispensert, kan dyrkes.
Situasjonskart som var grunnlag for dispensasjonen i sak 41/15:

Forslag til ny plassering av tomt og veg:

Endringsforslaget gjelder kun plassering. Dispensasjonen for øvrig er som tidligere behandlet.
Endringen har verken vært på ny høring eller nabovarslet på nytt.
Vurdering
Rådmannen vurderer at fremsendt endring av behandlet dispensasjon er av marginal betydning. Ny
høring og nytt nabovarsel vurderes derfor å være unødvendig.
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Rådmannen støtter søkers vurdering og mener at fremsendt endring medfører en bedre arrondering
av området. Endringen fremmes med tilsvarende innstilling som opprinnelig vedtak med vilkår.
I utgangspunktet medfører ny dispensasjonsbehandling nytt saksbehandlingsgebyr à 5000 kroner. I
dette tilfelle medfører endringen redusert saksbehandling. Rådmannen vurderer derfor at endringen
medfører halvt saksbehandlingsgebyr.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune gir dispensasjon for fradeling av ny boligtomt som omsøkt. Vedtaket
forutsetter følgende vilkår:
1. Før fradeling kan tillates, skal dagens avkjørsel fra Fv30 til 230/78 saneres. Utvidet
avkjørselstillatelse fra dagens avkjørsel fra Fv30 til 230/56 skal godkjennes av Statens
vegvesen og legges frem for kommunen.
2. Vilkår for fradeling av ny boligtomt: Resterende areal, samt eksisterende bebyggelse fra
230/78 skal sammenføyes med grunneiendommen 230/56. Ny boligtomt skal utgjøre ca. 1
daa.
3. Singsås vassverk skal godkjenne tilkobling til deres ledningsnett til boligformål. Dette skal
foreligge før etablering av ny boligbebyggelse kan tillates.
4. Eksisterende skogareal mellom dyrkamark på 230/56 og ny boligtomt skal bevares som en
«buffersone».
5. Fritidsbebyggelsen skal ikke fradeles grunneiendommen 230/56, med mindre overordnet
plan åpner for fritidsbebyggelse i området.
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Saksframlegg

Arkivnr. 142
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2014/3782-11
Utvalgssak
Møtedato
41/15
18.05.2015
Saksbehandler: Håvard Kvernmo

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av
bolig/fradeling av boligtomt - gbnr 230/29 og 230/78 - 7387 Singsås

Dokumenter i saken:
1
I
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - oppføring av bolig/fradeling av
boligtomt - gbnr 230/29 og 230/78 - 7387
Singsås - søker Espen Singsaas
2
U Midlertidig svarbrev: Søknad om dispensasjon
fra kommuneplanens arealdel - oppføring av
bolig/fradeling av boligtomt - gbnr 230/29 og
230/78 - 7387 Singsås - søker Espen Singsaas
3
I
Søknad om omregulering av område 230/78 ytterligere informasjon og avklaringer
4
U Midlertidig svarbrev: Søknad om dispensasjon
fra kommuneplanens arealdel - oppføring av
bolig/fradeling av boligtomt - gbnr 230/29 og
230/78 - 7387 Singsås - søker Espen Singsaas
5
U Høringsbrev: Søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - oppføring av
bolig/fradeling av boligtomt - gbnr 230/29 og
230/78 - 7387 Singsås - søker Espen Singsaas
6
I
Uttalelse fra Gauldal nett AS - Eiendommen
230/29 og 230/78
7
I
Sametingets uttalelse - Fradeling gbnr 230/29 og
230/78 Singsås
8
I
Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel for oppføring av bolig og fradeling av
boligtomt - gbnr 230/29/78
9
I
Uttalelse til søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - oppføring av
bolig/fradeling av boligtomt
10 I
Høringsuttalelse vedrørende søknad om
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Espen Singsaas

Espen Singsaas

Espen Singsaas
Espen Singsaas

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag m.fl.

Gauldal nett AS
Sametinget
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Mattilsynet
Statens vegvesen - Region midt

11

S

dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for
oppføring av bolig/fradeling av boligtomt - gbnr
230/29 og 78
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - oppføring av bolig/fradeling av
boligtomt - gbnr 230/29 og 230/78 - 7387
Singsås

Saksopplysninger
Det vises til søknad om dispensasjon datert 10.02.2015.
Bakgrunn:
Espen Singsås søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av en ny
boligtomt på eiendommen Gnr: 230 Bnr: 78.
Beliggenhet
Eiendommen ligger ved Nymoen, like øst for Singsås sentrum.

Figur 1: Viser utdrag fra kommuneplanens arealdel for Midtre Gauldal kommune (2010-2022). Området det søkes dispensasjon er vist
med rød pil. Grønn farge markerer LNF-sone 1. Rød sone markerer planavgrensning for kommunedelplan Singsås/Forsetmo (20012013).

Planavklaring
Området er ikke del av en reguleringsplan eller områderegulering.
Eiendommen ligger like utenfor dagens planavgrensning for kommunedelplan Singsås. Denne er
for øyeblikket under revisjon. Planområde for ny kommunedelplan er imidlertid vedtatt, men
omfatter ikke den omsøkte eiendommen. Kommuneplanens arealdel vil dermed være gjeldende for
området.
Området er regulert til LNF-sone 1 i kommuneplanens arealdel.
LNF-sone 1 forbyr etablering av ny eller vesentlig utvidelse av spredt boligbebyggelse. Ved særlige
grunner kan det etableres veg frem til bolig-, fritids- og ervervsbebyggelse.
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Bestemmelsene lyder som følger:
LNF-sone 1:
Innenfor disse områdene tillates ikke ny eller vesentlig utvidelse av spredt bolig, ervervs- eller
fritidsbebyggelse samt andre søknadspliktige anlegg jf. Pbl § 20-4 nr.2. Unntatt er anlegg som er
særskilt markert på arealdelen.
Den omsøkte eiendommen er ikke særskilt markert i kommuneplanens arealdel.
Vei
Ved planlegging av landbruksveier skald et legges vekt på å finne helhetsløsninger for skogbruk,
jordbruk og andre formal veien tjener, uavhengig av eiendomsgrenser. Videre skal det legges vekt på
de konsekvenser bygging og bruk av veien vil ha for naturmiljø, landskap, kulturminner og
friluftsliv.
Det kan tillates bygging av private veier som adkomst til bolig-, hytte- eller andre fritidsformål i
LNF-områder der det foreligger særlige grunner. Slike veier må ikke komme i konflikt med viktige
landbruks-, natur-, vilt-, frilufts- eller kulturlandskapsinteresser.
Dagens situasjon/ beskrivelse av tiltaket:
Dagens situasjon
Området fremstår i dag som et landbruksområde med nær beliggenhet til både Singsås sentrum,
Rørosbanen, fylkesveg 30 og elva Gaula.

Figur 2: Viser utdrag fra skog- og landskaps gårdskart (markslagskart) over eiendommen. Rød pil markerer Fv30 og svart pil markerer
Rørosbanen. Gaula er vist med hvit farge nederst til høyre i bildet. Bygningsmassen like nord for eiendommen tilhører gnr: 230 bnr: 56.

Den omsøkte eiendommen, heretter 230/78, utgjør et samlet areal på ca. 8 daa, hvor det er etablert
en enebolig og et uthus med egen avkjørsel til Fv30 fra før. 230/78 utgjør ca. 4,1 daa innmarksbeite,
3 daa skog, 0,4 daa uproduktiv skog og 0,5 daa jorddekt fastmark. Omtrent hele 230/78 er registrert
som dyrkbar jord i gårdskart, med unntak av selve bygningsmassen.
Eksisterende bygningsmasse omfatter i sin helhet det arealet som er registrert som jorddekt
fastmark. Ny tomt berører areal som er registrert som innmarksbeite, men som tiltakshaver i dag
benytter som deponi for åkerstein.
Eksisterende bygningsmasse er massivregistrert i matrikkelen. Byggeåret er derfor ukjent, men antas
ifølge tiltakshaver å være fra slutten av 1800-tallet og ikke av en slik standard at den kan disponeres
som helårsbolig. Teknisk infrastruktur er for øvrig heller ikke kjent, med unntak av eksisterende
vassledning til Singsås vassverk som ligger vest for tomten, og avkjørselen til Fv30 som ligger i en
uoversiktlig sving.
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230/78 grenser til dyrka mark og eksisterende landbruksbebyggelse på grunneiendommen 230/56 i
nord. Dyrkamarka på 230/56 er hovedsakelig konsentrert rundt eiendommen.
Landbruksbebyggelsen utgjør et tun bestående av et våningshus, en driftsbygning, et stabbur samt
et redskapshus. Tunet på 230/56 er også tilkoblet Fv30 med en egen avkjørsel, ca. 150 meter øst for
dagens avkjørsel til 230/78. Dyrka mark og fjøs er imidlertid utleid.
Beskrivelse av tiltaket
Det vises til vedlagt situasjonskart over området.
Tiltaket er et ledd i et generasjonsskifte på grunneiendommen 230/56. Tiltakshaver er sønn av
tinglyst grunneier på 230/56, heretter omtalt som grunneier, og ønsker å starte opp driften på
gården igjen. Tiltakshaver har i den forbindelse kjøpt 230/78 for at denne skal fungere som en
kårbolig, men med ønske om at den etableres som en selvstendig tomt.
Tiltakshaver ønsker å etablere ny bygningsmasse på 230/78 og overdra det resterende arealet samt
den eksisterende bygningsmassen på 230/78 til grunneiendommen 230/56. Ny bygningsmasse vil
bestå av et hus og en garasje som plasseres på en egen tomt. Ny tomt vil dermed utgjøre ca. 1 daa
like nord for den eksisterende bygningsmassen.
Eksisterende bygningsmasse på 230/78 omdisponeres til fritidsbolig. Siden grunneiendommen har
lakserett i Gaula er tanken at fritidsbebyggelsen skal leies ut til fiskegjester som tilleggsnæring for
gården i deler av året. Det er også ønskelig å leie ut med tanke på jakt.
Dyrkbart areal fra 230/78 skal dyrkes opp.
Vann løses med utgangspunkt i dagens vanntilførsel i sør-vestre hjørne av 230/78 - Singsås
vassverk.
Kloakk er skissert med septiktank og spredningsgrøft, mellom ny og gammel bygningsmasse.
Eksisterende avkjørsel på 230/78 stenges. Ny avkjørsel etableres med utgangspunkt i dagens
avkjørsel fra Fv30 til 230/56.
Tiltakshaver skal stå som tinglyst eier av 230/78 inntil nybygget er ferdigstilt. Etter ferdigstilling skal
ny bygningsmasse overdras til grunneier og 230/56 overdras til tiltakshaver.
Eventuelle hensynsoner/ temakart





Faremomenter: flom, kvikkleire, skred
- NVEs skredatlas (ny versjon): Viser ingen aktsomhet- eller fareområder for skred, flom
etc.
Natur og miljø, biologisk mangfold
- Naturbase: Ingen registreringer.
Kulturminner
- Askeladden (via naturbase): Ingen registreringer.

Søkers begrunnelse for tiltaket
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søkers
begrunnelse kan oppsummeres i følgende punkter:
- Tiltaket er ledd i et generasjonsskifte på gården 230/56.
- Tiltaket skal forbedre avkjøringsproblematikken knyttet til dagens avkjørsel fra 230/78
til Fv30.
- Tiltaket skal legge til rette for en tilleggsnæring for 230/56.
- Ny bygningsmasse skal fungere som kårbolig for 230/56.
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-

Tiltaket skal gi mer dyrkbart areal til 230/56.

Nabovarsel
Tiltaket er nabovarslet.
Høring/offentlig ettersyn
Tiltaket ble sendt på høring til berørte myndigheter med frist for uttalelse den 01.05.2015.
Følgende merknader er kommet inn.
Gauldal nett i brev datert 23.03.2015
Bekrefter å ha strømnett i området, men har ikke kontrollert kapasiteten til å forsyne en ny bolig.
Eventuell forsterkning vil komme som et anleggsbidrag for husbygger.
Ingen merknader.
Sametinget i brev datert 25.03.2015
Ingen merknader.
Viser til den generelle aktsomhetsplikten knyttet til samiske kulturminner. Viser også til egen
uttalelse fra Sør-Trøndelag fylkeskommune.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i brev datert 14.04.2015
- Landbruk:
Ingen merknader, forutsatt at det etableres en buffersone i form av eksisterende vegetasjon
mellom boligen og jordbruksarealene som den nye boligtomten vil få grenser mot.
- Miljøvern:
Minner om at tiltaket må vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§8-12.
Ingen flere merknader for øvrig.
Mattilsynet i brev datert 15.04.2015
Mottatte dispensasjonssøknad kommer ikke i konflikt med eksisterende kjente drikkevannskilder
eller tilsigsområder. Tiltakshaver bør kunne dokumentere avtale om vannforsyning fra Singsås
vassverk.
Tilfredsstillende tilbakeslagssikring må etableres i tilknytning til gårdsdriften, slik at det ikke oppstår
risiko for tilbakeslag av forurensninger på vassverkets ledningsnett. Ved grunnarbeider må eventuell
infrastruktur for vannforsyning i berørte område tas hensyn til.
Statens vegvesen og Sør-Trøndelag fylkeskommune i brev datert 27.04.2015
Ønsker å påpeke at boligtomten vil ligge slik at man vil være avhengig av å bruke fylkesvegen som
transportåre til de fleste daglige aktiviteter. Fylkesveg 30 har ikke fortau eller gang- og sykkelveg på
strekningen mellom eiendommen og skolen, og er dermed ikke noe egnet skoleveg.
Statens vegvesen mener derfor at boligtomten vil ha en uheldig plassering, men vil likevel ikke gå i
mot en dispensasjon.
Vegvesenet trekker også frem at det er positivt at avkjørselen fra Fv30 til eiendommen 230/78
saneres. Dersom avkjørselen fra Fv30 til 230/56 skal benyttes, må det søkes om utvidet bruk av
denne.

-67-

Statens vegvesen har ingen ytterligere merknader til tiltaket.
Forutsetninger som må oppfylles for å kunne gi dispensasjon
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom hensynet til
bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt.
Samt at fordelene med å innvilge dispensasjonen må være klart større enn ulempene, etter en samlet
vurdering.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Dispensasjonen kan gis både midlertidig
og varig. Det kan i tillegg settes vilkår ved dispensasjonen.
Vurdering
Rådmannen mener på generelt grunnlag at det er uheldig å dispensere fra kommuneplanens
arealdel. Kommuneplanens arealdel er et juridisk bindende dokument som har vært gjennom en
omfattende beslutningsprosess, for å ivareta hensyn og forhold i et område på en mest mulig
helhetlig måte. Dette gjelder både for dagens og den fremtidige situasjonen i et område. Å tillate
dispensasjon fra gjeldende plan vil også på sikt kunne svekke arealdelen som styringsverktøy.
Det er imidlertid ikke uvanlig at det gis dispensasjon for å gjennomføre lokale justeringer – også i
LNF-sone 1. Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan som ikke tar høyde for tiltak av en
slik detaljert skala, selv om den i hovedtrekk langt på vei beskriver hvor enkelte formål kan tillates
og ikke. I dette tilfellet ligger tomten like utenfor Singsås sentrum, som er et prioritert boligområde.
Hensynet bak overordnet plan blir dermed ikke vesentlig tilsidesatt. Det omsøkte tiltaket er et
helhetlig tiltak som genererer flere lokale fordeler i form av økt trafikksikkerhet og styrking av
landbrukseiendommen 230/56. I tillegg får man opphevet en uhensiktsmessig stor boligtomt.
Rådmannen er noe kritisk til at det legges opp til flere formål innad et så lite område, men viser til at
ny fritidsbebyggelse blir liggende inn under 230/56 og ikke som en fritt omsettelig fritidseiendom.
Det bør imidlertid settes forutsetning om at fritidsbebyggelsen ikke skal fradeles i fremtiden.
Rådmannen viser for øvrig til at ingen sentrale myndigheter har gått i mot tiltaket. Fylkesmannens
forutsetning om bevaring av skogarealet mellom dyrkamarka og den nye boligbebyggelsen anbefales
tatt inn i vedtaket.
Rådmannen konkluderer med at dispensasjon kan gis.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune gir dispensasjon for fradeling av ny boligtomt som omsøkt. Vedtaket
forutsetter følgende vilkår:
1. Før fradeling kan tillates, skal dagens avkjørsel fra Fv30 til 230/78 saneres. Utvidet
avkjørselstillatelse fra dagens avkjørsel fra Fv30 til 230/56 skal godkjennes av Statens
vegvesen og legges frem for kommunen.
2. Vilkår for fradeling av ny boligtomt; resterende areal, samt eksisterende bebyggelse fra
230/78 skal sammenføyes med grunneiendommen 230/56. Ny boligtomt skal utgjøre ca. 1
daa.
3. Singsås vassverk skal godkjenne tilkobling til deres ledningsnett til boligformål. Dette skal
foreligge før etablering av ny boligbebyggelse kan tillates.
4. Eksisterende skogareal mellom dyrkamark på 230/56 og ny boligtomt skal bevares som en
«buffersone».
5. Fritidsbebyggelsen skal ikke fradeles grunneiendommen 230/56, med mindre overordnet
plan åpner for fritidsbebyggelse i området.
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Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 18.05.2015
Steinar Fløttum tiltrådte sin plass.
Odd Erling Ree foreslo å endre punkt 2, slik at vilkåret til fradeling tydeliggjøres. Semikolon byttes
ut med kolon, etterfulgt av stor bokstav.
Rådmannens innstilling med presisering, enstemmig vedtatt.
Vedtak
Midtre Gauldal kommune gir dispensasjon for fradeling av ny boligtomt som omsøkt. Vedtaket
forutsetter følgende vilkår:
6. Før fradeling kan tillates, skal dagens avkjørsel fra Fv30 til 230/78 saneres. Utvidet
avkjørselstillatelse fra dagens avkjørsel fra Fv30 til 230/56 skal godkjennes av Statens
vegvesen og legges frem for kommunen.
7. Vilkår for fradeling av ny boligtomt: Resterende areal, samt eksisterende bebyggelse fra
230/78 skal sammenføyes med grunneiendommen 230/56. Ny boligtomt skal utgjøre ca. 1
daa.
8. Singsås vassverk skal godkjenne tilkobling til deres ledningsnett til boligformål. Dette skal
foreligge før etablering av ny boligbebyggelse kan tillates.
9. Eksisterende skogareal mellom dyrkamark på 230/56 og ny boligtomt skal bevares som en
«buffersone».
10. Fritidsbebyggelsen skal ikke fradeles grunneiendommen 230/56, med mindre overordnet
plan åpner for fritidsbebyggelse i området.
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Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Teigen boligfelt for tiltak på gbnr 46/92 - tomt B6

Dokumenter i saken:
1 I Dispensasjonssøknad for gbnr 46/92 - tomt B6
2 I Innspill på mottak av nabovarsel - tiltak på gbnr
46/92, tomt B6
3 S Søknad om dispensasjon fra
reguleringsbestemmelsene for Teigen boligfelt for tiltak på gbnr 46/92 - tomt B6

Trebetong entreprenør
Mona Skjerdingstad og Olav Solberg

Vedlegg
1

Dispensasjonssøknad for gbnr 46/92 - tomt B6

2

Situasjonskart

3

Tegninger

4

Innspill på mottak av nabovarsel - tiltak på gbnr 46/92, tomt B6

Viser til søknad om dispensasjon mottatt 22.05.2015.
1.0 Bakgrunn
Trebetong AS ved Bård Iversen søker om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene til
reguleringsplanen for Teigen boligfelt (planID: 2006003). Dette for å realisere en firemannsbolig på
tomt regulert for enebolig.
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2.0 Beliggenhet
Boligfeltet ligger på Soknesteigen på Støren.

Figur 1: Utsnitt fra kommunedelplan Støren. Teigen boligfelt er anvist med rød pil.

3.0 Planavklaring
Søknaden berører både kommunedelplan Støren og reguleringsplan for Teigen boligfelt.
Kommunedelplan
Tiltaket som omsøkes omfattes blant annet av kommunedelplan Støren. Teigen ligger innenfor felt
B5 i denne planen, se figur 1. Sone B er underlagt følgende bestemmelser;
B

Småhusbebyggelse,
kjede, rekke,
flermannsbolig,
tunstruktur

3 etasjer, inkl.
sokkel /kjeller
og loft

% BYA = 40 %
men minst 4
boenheter pr.
da

50 m2, hvorav
min. 25 m2 i
fellesløsning
ved 4 eller
flere enheter

1,5 + 0,5 gjest,
fortrinnsvis i
fellesløsning i
kjeller

Felles
samlepunkt.
Nedgravd
skal vurderes.
Frittstående
private
dunker tillates
ikke

Reguleringsplan
Omsøkt tiltak omfattes også av reguleringsplan for Teigen boligfelt. Denne reguleringsplanen er
tidligere endret for å realisere tilsvarende tiltak som omsøkes her.

Figur 2: Opprinnelig plankart
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Det søkes dispensasjon fra følgende bestemmelse:
1.2 Bebyggelsen skal oppføres som frittliggende bolighus i 1 eller 1 ½ etasje. Garasjer og boder kan
bare oppføres i 1 etasje og skal være tilpasset bolighuset med hensyn til materialvalg, form og farge.

Planendringshistorikk:
 2013 – Det ble gitt midlertidig dispensasjon for å slå sammen tomt B1 og B2 samt B5 og B7
til to større tomter. Dette for å realisere flermannsboliger på disse tomtene.
Reguleringsplanen la i utgangspunktet kun til rette for «frittliggende bolighus».
Dispensasjonen ble gitt midlertidig og med vilkår om at det skulle utarbeides revidert
plankart på bakgrunn av dispensasjonen. Plankartet skulle være revidert senest innen
sommeren 2013.
(2013/1340)
 2014 – Revidert plankart ble oversendt Midtre Gauldal kommune i mars 2014. Endringene i
plankartet innbar at tomtene var slått sammen som vedtatt i dispensasjonen. Videre ble en
turveg lagt inn i kanten mellom tomt B8 og lekeplass i reguleringsplanen. Dette på bakgrunn
av innspill om at eksisterende turveg/lysløype i området var ødelagt i forbindelse med
realiseringen av tomt B9. Ved å legge en turveg langs lekeplassen ville turstien opprettholdes
ved at traséen ble lagt gjennom boligfeltet langs kjørevegen. For så å fortsette langs
lekeplassen og ut igjen til gammel tursti/lysløype. Det ble også lagt til et lekeområde i
sørenden av tomt B1.
(2014/758)

Figur 3: Revidert plankart

 2015 – Trebetong AS søkte på ny om reguleringsendring den 26.02.2015. Dette gjaldt
planbestemmelsene for tomt B6 og B11. Dette for å realisere lignende tiltak som på
tomtene B1 og B5. Denne søknaden ble trukket på bakgrunn av tilbakemeldinger fra
Jernbaneverket i følge søker.
(2015/610)
 Denne søknaden om dispensasjon er dermed en forlengelse av søknaden om
reguleringsendring i sak 2015/610.
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4.0 Dagens situasjon/beskrivelse av tiltaket
Teigen boligfelt er i dag under utvikling. Fire av tomtene er utbygd iht opprinnelig plan. Iht tidligere
omsøkt reguleringsendring er fire tomter slått sammen til to tomter. En av disse tomtene er bebygd
med seksmannsbolig. På den siste sammenslåtte tomten er grunnarbeider igangsatt for å realisere en
firemannsbolig.
Tiltaket som ønskes dispensert er en firemannsbolig på tomt B6. Tiltaket er skissert på tegninger
som er vedlagt. Den omsøkte bygningens BYA vil utgjøre 27,8 % av det totale tomtearealet.
5.0 Eventuelle hensynssoner/temakart
Området er regulert og er dermed ikke ytterligere kontrollert opp mot hensynssoner/temakart.
6.0 Søkers begrunnelse for tiltaket
Søker begrunnelse er vedlagt i sin helhet.
Oppsummert begrunnes søknaden med følgende:
 markedet etterspør leiligheter og i mindre grad eneboligtomter
 det omsøkte tiltaket er i tråd med Midtre Gauldal kommunes ønske om fortetting
6.0 Høring/nabovarsel
Søknaden har ikke vært på høring. Dette medfører at det ikke kan fattes positivt vedtak på
bakgrunn av dette saksframlegget.
Nabovarsel er ikke vedlagt søknaden. Søker må allikevel ha varslet da det er kommet inn merknader
til søknaden. Merknaden er innkommet fra eiere av tomt B8. Rådmannen kan ikke på dette
grunnlaget vurdere om søknaden er tilstrekkelig nabovarslet.
Brev fra eiere av tomt B8 vedrørende merknader til søknaden er vedlagt i sin helhet.
Oppsummert bemerkes følgende:
 dispensasjonen vil medføre endret bomiljø i forhold til det som var forespeilet når tomt B8
ble kjøpt
 motsetter seg i utgangspunktet tursti langs tomt B8 iht reguleringsendring. Kan allikevel
akseptere at stien anlegges i tråd med revidert plan, men da med vilkår om at stien senkes i
terrenget for å hindre innsyn mot tomt B8.
 (…) Reguleringsplaner må være langsiktige og til å stole på, ellers kan en ikke ta sjansen på å bygge seg
nytt hus i Midtre Gauldal kommune (…).
7.0 Forutsetninger som må oppfylles for å kunne gi dispensasjon
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom hensynet til
bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt.
Samt at fordelene med å innvilge dispensasjonen må være klart større enn ulempene, etter en samlet
vurdering.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
Dispensasjonen kan gis både midlertidig og varig. Det kan i tillegg settes vilkår ved dispensasjonen
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Vurdering
Før selve dispensasjonen kan vurderes er det viktig å få brakt på det rene hvilke planer og
planbestemmelser som gjelder. I dette tilfelle er boligfeltet regulert ved reguleringsplan i 2006.
Denne planen er senere revidert/endret som beskrevet. Etter at denne reguleringsplanen med
endringer ble vedtatt er det utarbeidet en ny kommunedelplan for Støren. Denne planen omfatter
blant annet området for Teigen boligfelt. I bestemmelsene til kommunedelplan Støren står
følgende; (…)Rettsvirkningen av denne kommunedelplanen (KDP) innebærer generelt ikke at eldre
reguleringsplaner oppheves, men at rettsvirkningen av de gamle planene settes til side i tilfelle
motstrid(…). Isolert sett skulle dette tilsi at bestemmelsene til kommunedelplanen var gjeldende i
dette tilfelle og satt bestemmelser i reguleringsplanen for Teigen til side i fall motstrid. Teigen
boligfelt er i kommunedelplanen benevnt som B5. I bestemmelsene er det videre konkretisert for
felt B5 at reguleringsplanen for Teigen boligfelt fortsatt skal gjelde.
Av oppslagsverket Plan- og bygningsrett, del 1 Planlegging og ekspropriasjon, 2. utgave (O.J. Pedersen m.fl)
fremgår følgende om rettsvirkningene til planer ved motstrid;
(...) ny plan fortrenger eldre planer for samme areal i den utstrekning det foreligger motstrid (…). (…) Hvorvidt det
er slik motstrid at eldre reguleringsplaner fortrenges, vil avhenge av en konkret tolkning av plankart og bestemmelser
for et bestemt område og må sammenholdes med en tolkning av det som er bestemt i reguleringsplanen for samme
område(…).
På bakgrunn av at reguleringsplanen for Teigen boligfelt er for så vidt ny, vedtatt i 2006, vurderer
Rådmannen det slik at bestemmelsene i reguleringsplan må gjelde. Dette selv om det er motstrid
mellom reguleringsplan og kommunedelplan. I dette tilfelle innskrenker reguleringsplanen
handlingsrommet for tiltak som omfattes av denne. Motstriden har dermed oppstått på bakgrunn av
at kommunedelplanen har større detaljgrad enn reguleringsplanen. På bakgrunn av dette vurderer
Rådmannen at denne dispensasjonssøknaden skal behandles etter bestemmelsen i reguleringsplanen
for Teigen boligfelt, og ikke bestemmelsene i kommunedelplan Støren.
Reguleringsendringen for Teigen ble gjennomført som beskrevet over. Endringen gjaldt i
utgangspunktet sammenslåing av fire tomter til to. I forbindelse med behandling av saken ble det
gjort klart at en eksisterende tursti/lysløype var blokkert av en av tomtene i feltet. Dette forholdet
var ikke vurdert i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplanen. Merknaden ble tatt til følge og
turstien ble lagt om. Dette ved å regulere inn areal for tursti langs tomt B8. Av sakspapirene går det
frem at sammenslåingen av tomter ble nabovarslet, men ikke endringen vedrørende turstien.
Berørte naboer av denne endringen har dermed ikke hatt mulighet til å påvirke eller påklage denne
avgjørelsen.
På bakgrunn av manglende nabovarsel i forbindelse med tidligere planendring blir endringen
vedrørende turstien bemerket i forbindelse med nabovarsel til denne søknaden. Dette trolig på
bakgrunn av at planendringen ikke var kjent for hjemmelshaver av tomt B8. Denne søknaden
omhandler i utgangspunktet ikke dette forholdet. Rådmannen vurderer allikevel dette for å være
relevant i vurderingen om planen settes til side. Den tidligere planendringen som legger turstien
forbi tomt B8 vil utvilsomt øke innsynet til boligen på denne tomten.
Hjemmelshaver av tomt B8 bemerker videre at gjentatte endringer av reguleringsplan er lite
forutsigbart og har endret det bomiljøet som i utgangspunktet var skissert. Rådmannen støtter
denne betraktningen og påpeker at gjentatte endringer og dispensasjoner fra en plan fører til en bitfor-bit utbygging uten sammenheng. Planverktøyet skal sørge for helhet, noe endringer og
dispensasjoner undergraver.
I forbindelse med utarbeidelsen av kommunedelplan Støren ble det avholdt flere folkemøter. På
disse møtene ble det poengtert at den gamle lysløypa er viktig for trim og trening i Støren sentrum.
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Rådmannen vurderer dermed at det er uheldig at denne traséen ikke blir ivaretatt i et
folkehelseperspektiv. At traséen ikke ble ivaretatt initialt ved utarbeidelse av planen må anses som
en glipp fra så vel planmyndigheten, interesseorganisasjoner og naboer. Når skaden er skjedd bør
denne avbøtes når det nå søkes om å avvike planen på nytt. I den forbindelse skisserer
hjemmelshaver av tomt 8 en løsning med å legge turstien iht reguleringsendringen, men da ved å
senke stien ned i terrenget. Dette for å hindre innsyn mot tomt 8. En slik løsning vil medføre at
trimløypa blir sammenhengende igjen. Minuset med dette forslaget er at dette vil redusere arealet
som er avsatt til lekeplass mellom tomt B8 og B6.
Planverktøyet skal i utgangspunktet sikre en helhetlig utbygging av et større område. Endrede
forutsetninger i markedet er dermed ikke argumentasjon somverken kan eller skal nyttes for å
kunne gi dispensasjon.
Rådmannen vurderer at en eventuell dispensasjon vil endre det bomiljøet som var skissert i
reguleringsplanen. Videre vurderes det omsøkte tiltaket å tilfredsstille intensjonen i
kommunedelplan Støren ved å fortette sentrumsnære områder. Rådmannen vurderer også at det
omsøkte tiltaket vil medfører at feltet vil fremstå mer helhetlig enn om tomt B6 bli bebygd med en
enebolig. Dette ved at sentrale deler i feltet blir bebygd med flermannsboliger. Det vil også være slik
at ettersom reguleringsplanen for Teigen blir eldre vil rettsvirkningen av denne svekkes. Dette med
referanse til forholdet rundt motstrid mellom reguleringsplan og kommunedelplan.
I denne konkrete saken vurderer Rådmannen at ønsket avvik fra reguleringsplan må skje ved en
reguleringsendring. Dette på bakgrunn av at reguleringsplanen, som planverktøy, blir vesentlig satt
til side. Dette forholdet blir ilagt ekstra vekt i denne saken da forutsigbarhet i planene blir bemerket
i nabomerknad. Videre er det flere av tomtene, som omfattes av planen, som er ubebygd. Det
fremgår ikke av søknaden hvordan disse er tenkt realisert.
Rådmannen vurderer at ulempene ved å gi dispensasjon i dette tilfelle er større enn fordelene. Dette
ved at slike endringer av forutsetninger i planen bør omfatte hele planens virkeområde. En
dispensasjon i dette tilfelle vil særbehandle hjemmelshaver av tomt B6. Videre bør flere uheldige
forhold, som beskrevet over, avbøtes når en plan uansett skal fravikes.

Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår søknad om dispensasjon fra planbestemmelsene i reguleringsplan
Teigen boligfelt. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2.
Vedtaket begrunnes med at tiltaket setter reguleringsplanen vesentlig til side.
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Dokumenter i saken:
1
I
Reguleringsplan for Solberg Steinbrudd - Anmodning
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2
X Møtereferat - Oppstartsmøte: Reguleringsplan for
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3
I
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planprogram
4
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I
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I
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9
I
Varsel om oppstart med reguleringsplan for Solberg
Steinbrudd og deponi i Midtre Gauldal kommune kopi av brev til Pro Invenia
10 S Fastsetting av planprogram - Solberg Steinbrudd og
deponi

Pro Invenia AS

Pro invenia
Jernbaneverket
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Pro Invenia AS
Pro Invenia AS
Gullvåg Camping
Sør-Trøndelag fylkeskommune

Saksopplysninger
Konsulentfirmaet Pro Invenia AS har på vegne av Koren Sprengningsservice utarbeidet forslag til
Planprogram for Solberg Steinbrudd og Deponi. Planprogrammet er direkte varslet til berørte
grunneiere, regionale og statlige myndigheter. Frist for uttalelse var satt til 31.3.2015.
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Fig 1 Forslag til planavgrensning

Fig. 2 Oversiktsbilde

Midtre Gauldal kommune har i møte den 20.4.2015, sak 35/15 gitt en midlertidig dispensasjon for
utvidet driftsområde. Det ble i denne saken bare gitt dispensasjon for avvikene i forhold til
gjeldende reguleringsplan for Solberg steinbrudd. Det ble ikke gitt dispensasjon for ordinær drift,
med begrunnelse om at det må foreligge en reguleringsplan før videre uttak kan skje.
Av de berørte som har kommet med uttalelse til planprogrammet er Jernbaneverket, Fylkesmannen
i Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune samt Gullvåg camping. Det kan ha en sammenheng
med dispensasjonssaken at ikke flere har gitt tilbakemelding til planprogrammet. De merknader som
er kommet inn i dispensasjonssaken anses derfor for aktuelt også i denne saken.
Jernbaneverket i brev datert 27.3.2015 – stiller krav om ROS-analyse, spesielt med tanke på
grunnforhold og overflatevann/drenering.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i brev datert 23.3.32015 – viser under temaet «Miljøvern» til en rekke
emner som må belyses, som f.eks støv/støy, forurensning i grunnen og rene masser/deponering av
toppmasser. Videre må vassdrag, landskap og naturmangfold belyses, samt vises det til krav fra
Direktoratet for mineralforvaltning (Dirmin). Fylkesmannen viser også til krav om ROS-analyse og
er videre opptatt av at etterbruken må belyses. Fylkesmannen kommer med konkrete forslag til
reguleringsbestemmelser.
Sør-Trøndelag fylkeskommune i brev datert 8.6.2015 – Har ingen kommentarer på det nåværende
tidspunkt, men viser til at området er befart og at planen ikke kommer i konflikt med automatisk
fredete eller andre verneverdige kulturminner.
Gullvåg Camping i brev datert 7.4.2015 – krever nye støv og støymålinger, ønsker ingen utvidelser
mot vest lenger enn høyeste kote og viser til godkjent vannkilde. Videre vises det til tidligere
rapporter og at tinglyst avtale må innarbeides i planforslaget. For øvrig venter de på et infomøte, jf.
telefonsamtalen med konsulenten.
I dispensasjonssaken har det også kommet uttalelser fra Sametinget, Mattilsynet, jord- og skogbruk,
Direktoratet for Mineralforvaltning (Dirmin) og Statens vegvesen (SVV), samt grunneier Ola
Østhus.
Mattilsynet viser til eksisterende grunnvannskilden, som forsyner fastboende og mange besøkende i
sommerhalvåret til Gullvåg camping. Dirmin påpeker det uheldige at driften har gått utover dagens
regulerte grenser og mener at dispensasjon ikke er rett styringsverktøy for framtidig drift. SVV har
samme oppfatning om bruk av dispensasjon. I arbeidet med utbygging av framtidig E6 har SVV
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synliggjort mulige traseer i nærområdet for steinbruddet. Grunneier Østhus påpeker mangelfull
sikring og tilgjengelighet til sitt seterområde (Aasunhussetra).

Vurdering
Solberg Steinbrudd er etter det rådmannen forstår et viktig brudd av jevnt over god kvalitet og det
er forståelig at en ved utvidelse vil utnytte ressursen maksimalt. Det er krav om konsesjon som igjen
er avhengig av at det foreligger en godkjent reguleringsplan. Det er derfor viktig at
planavgrensningen romslig.
Rådmannen mener at planprogrammet er oversiktlig og lettfattelig og foreligger som et godt
grunnlag for videre regulering av område. Programmet er imidlertid mangelfullt beskrevet på
enkelte områder, spesielt når det gjelder den generelle vannhusholdningen i området. Vann bør
være et eget tema og skal ivareta både grunnvann, overflatevann/drenering, samt drikkevannskilden,
og ikke minst hvordan avrenning for øvrig ikke forurenser de åpne vassdrag.
Det er også krav om en risiko- og sårbarhetsanalyse og denne må legges fram sammen med en
konsekvensutredning / planbeskrivelse ved oversendelse av reguleringsplanforslaget. Dette kommer
ikke godt nok fram i planprogrammet, noe som må tas inn. ROS-analysen skal videre ta inn de tema
som er beskrevet i merknadene fra Jernbaneverket og Fylkesmannen. Det er viktig at det foreligger
oppdatert dokumentasjon – f.eks når det gjelder støv og støy – som grunnlag for eventuell
oppfølgende tiltak.
Planprogrammet er også mangelfullt og noe unøyaktig om hvordan deponi er tenkt håndtert.
Området skal i framtiden istandsettes til LNF(R)- formålet. Dirmin har som statlig myndighet en
forvaltning og tilsynsansvar for virksomheten vedrørende råstoffutvinningen. Dirmin vil imidlertid
ikke ha noen rolle angående deponering av masser – midlertidig eller varig. Rådmannen mener
derfor at det er svært viktig at deponi bør beskrives særskilt da dette faller inn under annet lovverk
og kommunen selv vil være forurensningsmyndighet.
Et planprogram er ikke juridisk bindende, og følgelig kan den suppleres når man ser behovet for det
ved utarbeidelse av planforslaget. Rådmannen mener at programmet for øvrig er godt nok til at
kommunen kan fastsette den, forutsatt at den justeres på ovenfor nevnte punktene.

Rådmannens innstilling
I medhold av Plan- og bygningslovens § 4-1 fastsettes Planprogram for Solberg Steinbrudd og
deponi, med de merknadene slik de er beskrevet i saksframlegget. Merknadene skal være ivaretatt
når reguleringsplanforslaget oversendes kommunen.
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Plankonsulent
Navn:

Anne Berit Strøm

Telefon:

47463701

E-post:

anne.berit.strom@proinvenia.no

Adresse:

Pro Invenia AS
Vestre Rosten 78
TILLER

Tiltakshaver
Navn:

Koren Sprengningsservice AS

Telefon:

975 47 190

E-post:

post@korenas.no

Adresse:

7357 SKAUN

Innledning
Planprogram – Solberg steinbrudd og deponi.
Reguleringsplanen omfatter eksisterende steinbrudd på gnr/bnr 130/1, samt en utvidelse av
område til utvidet steinbrudd og nytt deponi på samme eiendom.

PROSJEKTBESKRIVELSE
Eiendom: 130/1 Midtre Gauldal kommune Plannavn

Detaljreguleringsplan for Solberg Steinbrudd og deponi, gnr 130,
bnr 1

Formål/Hensikt

Råstoffutvinning, området skal reguleres til uttak av stein samt
deponi for rene masser.
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Beliggenhet
Området ligger sør for Sokndal, og øst for E6 og Bjørsetfossbrua. Avstand til E6 er ca 1,5 km
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Historikk og bakgrunn
Solberg Steinbrudd har vært i drift siden tidlig på 2000 - tallet. Koren Sprengningsservice har
nylig forlenget grunnrettsavtalen med grunneier for nye 10 år.
For å utnytte ressursen maksimalt er det et ønske å utvide reguleringsområdet. Samtidig
ønskes det åpnet for deponering av rene masser innenfor planområdet. I
Trondheimsområdet er det en generell mangel på deponier og med bygging av ny E6 sør vil
det bli behov for stor deponikapasitet også i Midtre - Gauldal.
Det ble den 14.01.2015 avholdt oppstartsmøte med Midtre – Gauldal Kommune. Referat fra
møtet foreligger.
Dagens reguleringsplanområde omfatter ca. 52 daa. Det er nå ønskelig å utvide
planområdet til et areal på totalt ca. 318 daa. Av dette vil ca. 75 – 100 daa settes av til
buffersone.
Utvidelsen er innenfor eiendomsgrensen til gnr/bnr 130/ 1 og vil ikke føre til at flere
grunneiere berøres.

Formål med planarbeidet
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for fortsatt drift i bruddet med at driftsområdet
utvides, videre at området skal tilføres rene masser før det istandsettes til LNFR – formål.

Ressursen og driften
Bruddet deles i «øvre og nedre plan» på grunn av at det er ulik kvalitet på steinmassene. For
å få riktig kvalitet blandes massene fra de ulike kvalitetene. På øvre plan er det mørkgrå
finkornet biotittholdig mafisk bergart (87%), inneholder også noe lys granitt, gneis, granitt og
kalkstein (til sammen ca. 13%).
På nedre plan er det lys granitt som lokalt er betegnet som trondhjemitt.
Densiteten er i snitt for hele forekomsten beregnet til 2,77.
Microdeval prøvene har variert mellom 11 og 14 de siste årene, både for lys og mørk bergart.
Deklarert som en Mde15.
De siste årene har stort sett alt av leveranser fra Solberg Steinbrudd har gått til tilslag for
mekanisk stabiliserte og hydraulisk stabiliserte materialer til bruk i bygg- og anleggsarbeid og
vegbygging.
I forbindelse med at en skal søke om konsesjon for driften på om utvidelsesområde som i
dag ikke er konsesjonssøkt, vil det bli utarbeidet en ny driftsplan for uttaket. Denne skal
godkjennes av direktoratet for Mineralforvaltning og den vil bli sendt på høring til naboer og
andre offentlige instanser.
Driften i steinbruddet deles opp i 5 hovedelementer; avdekning, boring/sprengning,
grovknusing, finknusing og transport.
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Uttaket vil bli delt inn i etapper og det vil ikke være drift i hele uttaket samtidig.
Etter hvert som et område er ferdig uttatt vil området istandsettes til LNFR formål.
Planen er at deponering av masser skal skje øst nordøstlig retning for eksisterende brudd.
Det er kun såkalte rene masser som skal deponeres, dette er rene naturlige masser,
inkludert stubber og røtter, ren beton og tegl

Premisser for planarbeidet
Reguleringsplanen for eksisterende Solberg Steinbrudd er vedtatt i kommunestyret
5.11.2003. Det er fortsatt en del drivverdig stein igjen innenfor regulert området, og det er
forventet at det er nok for å dekke etterspørselen frem til ny plan er vedtatt.
Reguleringsgrensen er brutt og berørt areal som ikke er på regulert område utgjør totalt 11,5
daa. I påvente av dette reguleringsarbeidet ble det den 02.12.2014 søkt om midlertidig
dispensasjon for drift i disse områdene.
Dispensasjonssaken er foreløpig ikke behandlet i kommunen.
Det er søkt om konsesjon etter mineralloven for eksiterende brudd, konsesjonsområdet er
definert til det området som er planavklart med gjeldende reguleringsplan samt det området
hvor det er søkt om dispensasjon fra kommunedelplanen.
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Planavgre ns n ing
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Forslagsstillers kommentarer til foreslått planavgrensning:
Ved regulering av området ønsker grunneier og tiltakshaver at denne ikke-fornybare
ressursen skal utnyttes maksimalt før området istandsettes til LNFR. Det ønskes derfor at
reguleringsgrensen utvides og at den trekkes ut slik at det på sikt ikke blir nødvendig med
nye dispensasjonssøknader.
Mot vest legges plangrensen nedenfor skoglia. Det er viktig at skogen ikke berøres og med å
innlemme den i planen har tiltakshaver kontroll på skogen. Denne fungerer i dag som støvog støyskjerm og vil fortsette å gjøre dette som buffersone i reguleringsbestemmelsene.
Mot sør og øst legges plangrensen 4 meter fra og parallelt med eiendomsgrensen. Bekken
som renner i området vil bli hensyntatt og den vil bli underlagt en hensynssone.
Reguleringsgrensen legges slik at den kun berører eiendommen gnr 130 bnr 1.
Kart med planavgrensning følger vedlagt.

Gjeldende kommu n eplan og gjeldende reguleringsplan
Deler av planområdet er i gjeldende kommuneplan satt av til råstoffutvinning. Utenfor
regulert steinbrudd, er arealene avsatt til LNF formål.
Reguleringsplanen for Solberg Steinbrudd er vedtatt i kommunestyret 5.11.2003. Det
er fortsatt en del drivverdig stein igjen innenfor regulert området, og det er forventet
at det er nok for å dekke etterspørselen frem til ny plan er vedtatt.
Reguleringsgrensen er brutt, det er den 02.12.2014 søkt om midlertidig dispensasjon
for drift i disse områdene på til sammen 11,5 daa i påve nte av dette
reguleringsplanarbeidet.

Tilgrensede planer:
Det foreligger ikke tilgrensende reguleringsplaner.
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Planprosess
12.1 Organisering
Det er entreprenør Koren Sprengningsservice As som har tatt initiativ til
reguleringsplanarbeidet. Med seg har de Pro Invenia AS som plankonsulent.

12.2 Fremdrift
Fremdriftsplanen tar som utgangspunkt at det ikke oppstår vesentlige forsinkelser i
planprosessen.
Februar 2015

Februar 2015

Mai 2015

August
2015

Oktober/nove
mber 2015

Desember
2015

Oppstart av
plan-prosess
varsles i avis
og på
kommunens
nettside
Berørte
parter og
naboer
tilskrives
samtidig.

Forslag til
planprogram
legges ut til
offentlig
ettersyn.

Planprogrammet
fastsettes

Første gangsbehandling
av
planforslag

Andregangsbehandling av
planforslag
med
merknader fra
høringsrunde

Sluttbehandling

Frist for å
komme med
merknader/
Innspill settes
til april 2015.

12.3 Medvirkning
Oppstart av arbeidet med reguleringsplanen vil bli kunngjort i én avis; Trønderbladet, samt
på kommunens og Pro Invenias hjemmeside. Naboer og andre som blir spesielt berørt vil få
varsel direkte tilsendt. De vil i den anledning få mulighet til å uttale seg. Det vil også være
muligheter for medvirkning i høringsrundene. Om det underveis dukker opp behov for
informasjonsmøter med naboer eller andre berørte vil dette bli gjennomført.
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Utredningsbehov i planprosessen
13.1 Konsekvensutredning
Planer og tiltak som kan ha vesentlige konsekvenser for miljø og/eller samfunn, skal etter
reglene i plan og bygningsloven konsekvensutredes. Konsekvensutredningene skal sikre at
planens og tiltakenes virkninger blir tatt i betraktning under planleggingen og i
beslutningsprosessen.
Konsekvensutredning (KU) vil bli gjennomført, og temaet i utredningen vil være uttakets og
deponiets konsekvenser for miljøet og samfunnet i og rundt reguleringsområdet.
Denne konsekvensutredningen vil bli lagt frem samtidig med planforslaget.

Aktuelle tema som vil bli vurdert i k onsekvensutredning
eller Ros Analysen

og/

14.1 Biologisk mangfold / Naturmiljø
Undersøkelser er gjort på naturbasen til Miljødirektoratet. Det er ikke registrert funn en må ta
hensyn til videre i reguleringsplanarbeidet.

14.2 Naturmiljø
Vassdragsvern: Verneplan ID 122/1 Gaula. Vernegrunnlaget til NVE er at dette er et anbefalt
typevassdrag og delvis referansevassdrag. Vassdraget er en viktig del av et variert og
kontrastrikt landskap som omfatter både fjellområdet i innland, daler og utløp til fjord. Det er i
området stort naturmangfold knyttet til geomorfologi og elveløpsform, botanikk, vannfauna og
landfauna og store kulturverdier. Friluftsliv er viktig bruk. Verneområdet er totalt på 3661
km2.
I oppstartsmøtet med kommunen ble dette påpekt og i det videre planarbeidet vil
bekkedraget øst i reguleringsområdet bli hensyntatt og det vil bli undersøkt om dette er en
ytebekk.

14.3 Landbruk: Driftsforhold og produksjonsevne
Rundt eksisterende steinbrudd, på det areal hvor det ønskes utvidelse, er området preget av
skog. Skogen er vurdert som produktiv og har høy og middels bonitet, i henhold til
skogoglandskap.no.
For områdene rundt foreslått ny plangrense, er det også skog av samme kvalitet som over.
Nærmeste jordbruksareal finner vi på andre siden av Gaula.

14.4 Kulturminne r og kulturmiljø
Det er ikke registrert kulturminner i verken eksisterende eller utvidet planområde.
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14.5 Friluftsliv
Det er ikke registrert pilegrimsled eller statlig sikret friluftsområde i nærheten av arealet som
tenkes berørt.
I utvidelsen av planområdet, vil en imidlertid komme i berøring med to stier. Den ene ligger
øst for bruddet helt i utkanten av ønsket planområde og denne kan med små justeringer
legges om slik at den for fremtiden ligger i reguleringsplanens buffersone. Den andre stien,
som går fra bruddets sørligste punkt, vil ikke kunne eksistere dersom det åpnes for
regulering. I det videre planarbeidet vil vi kartlegge bruken av denne stien, og dersom det
oppstår behov vil avbøtende tiltak bli vurdert.

14.6 Fareområder
Skrednett.no viser at området er langt utenfor registrerte kvikkleiresoner. Videre fremgår det
av samme kart at det er registrert et aktsomhetsområde for snøskred innenfor ønsket
planavgrensning. Dette vil bli vurdert nærmere i det videre planarbeidet.

14.7 Forurensing
Uttak, deponering og anleggstrafikk vil medføre økt belastning for støy og støv. Støy og
støvmålinger vil bli foretatt.
Dette vil bli omhandlet i KU og det vil bli foreslått avbøtende tiltak.
I eksisterende reguleringsplan er det inntatt spesielle bestemmelser for støy i turistsesongen,
dette for at plagene for campingplassen skal bli minst mulig. Slike bestemmelser vil bli
videreført
Rene masser:
Det er utelukkende rene masser som skal deponeres. Massene vil stort sett komme fra
utgraving/planering andre steder i kommunen. Tiltakshaver kan gjennomføre kontroll av
masser. Belysning av hvordan dette skal gjøres kan utredes.
Ettersom det her er snakk om områder som ikke har vært regulert tidligere vil det bli sendt
melding til Fylkesmannen jfr § 30-11 i forurensningsforskriften.

14.8 Teknisk infrastruktur
Avstand til større transportveier:
Fra eksisterende brudd går det en privat vei, Bjønnplassvegen ned til Bjørsetfossbrua. Her er
det påkjøringsrampe til E6. Avstand til E6 er ca. 1, 5 km.
E6 skal etter hvert legges om. Trasevalg er vedtatt og dette vil ikke påvirke planområdet og
dets avstand til veien.
Til naboeiendommene gnr/bnr 130/3 og 130/4 er det i dag en traktorvei gjennom bruddet.
Denne veien vil bli flyttet og planen er at denne legges langs bekkedraget i øst. Når det
gjelder rettighetsforhold og bruk av denne veien er dette et forhold mellom grunneier og
eierne av naboeiendommen.
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Overvannshåndtering; det vil bli laget en plan for å kunne håndtere store nedbørsmengder
på en god og forsvarlig måte.

14.9 Nærmiljø /Bomiljø/Trafikksikkerhet
Det er ikke bopeler i nærheten som er direkte berørt ved tiltaket.

Alternative planforslag
Pr i dag foreligger det ikke alternativer til planforslaget. Kommer det inn forslag om dette
under høringsrunden er dette noe forslagstiller fortløpende vil ta stilling til.

Vedlegg
1. Kart som viser ønsket plangrense.
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Varsel om oppstart av planarbeid - Solberg steinbrudd og deponi - Gnr/bnr 130/1

Viser til brev datert 13.02.2015 med varsel om oppstart av reguleringsplan for Solberg
Steinbrudd og deponi i Midtre Gauldal kommune.
Reguleringsplanen gjelder for eiendommen bnr/gnr 130/1 som grenser mot jernbanen.
Jernbaneverket har følgende merknader til planprogrammet og reguleringsplanen:

Krav om ROS-analyse
Jernbaneverket er alltid opptatt av at sikkerheten rundt våre anlegg blir ivaretatt på best
mulig måte. Dersom jernbanens anlegg blir direkte eller indirekte berørt, krever vi at ROSanalyse belyser dette og kommer med forslag til hvordan ferdsel ved, eller over jernbanens
anlegg kan sikres.
Jernbaneverket stiller derfor krav til at det i denne reguleringsprosessen må inngå en ROSanalyse
(jf. Plan og bygningsloven § 4-3) som omhandler sikkerhet relatert til jernbanens
konstruksjon og
togtrafikk.


Grunnforhold
Fagtema grunnforhold og geoteknikk må inkludere vurderinger relatert til
eksisterende jernbane. Jernbaneverket krever at det planlagte tiltaket ikke må
påvirke jernbanens konstruksjon og stabilitet.
Det må framgå entydig av tiltakshavers geotekniske dokumentasjon at tiltaket ikke
vil kunne føre til økt skredfare for jernbanen jfr. kommunens og tiltakshavers
ansvar etter Plan og bygningsloven (PBL) § 28-1 og TEK10 kap. 7.



76940501888

Dato:

Overflatevann og drenering
Endret/utvidet bruk eksisterende steinbrudd kan gi endret avrenningshastighet og
høyere flomtopper i bekker og andre dreneringsveger. Det må derfor gis en
201407505-4 Side 1 av 2
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jernbaneverket.no

fagkyndig vurdering som viser om det planlagte tiltaket kan endre
dreneringsvegene i området, og om dette kan gi endrede flom-, erosjons- og
isproblemer for jernbanen.
Jernbaneverket ber om at eventuelle risikoreduserende tiltak (fordrøyningsbasseng
etc). for å unngå forverrede flom-, erosjons- og isproblemer blir beskrevet og det
må sannsynliggjøres at disse tiltakene er gjennomførbare.


Med hensyn til de ovennevnte farene viser vi til plan- og bygningsloven § 28-1 og
kapittel 7 i Byggteknisk forskrift- TEK10. Dette gjelder både anleggsfasen og
permanent.

Funn fra ROS-analysen forutsettes lagt til grunn ved utforming av bestemmelser og
hensynssoner i reguleringsplanen. Det kan være aktuelt med begrensninger i bruken av
arealer i forhold til klimaendringene og behov for eventuelle klimatilpasningstiltak.
Jernbaneverket ønsker lykke til med videre planarbeid, og ber om å få reguleringsplanen
tilsendt for vurdering av ovennevnte forhold ved offentlig ettersyn.
Med hilsen
Ragnhild Lien
seksjonssjef
Plan og teknikk, offentlig plan og forvaltning
Dag Terje Jenssen
overingeniør
Dokumentet er godkjent elektronisk

Kopi til:

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Midtre Gauldal kommune
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Saksframlegg

Arkivnr. L12
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2015/403-18
Utvalgssak
Møtedato
52/15
22.06.2015
Saksbehandler: Hubertina Doeven

Planvedtak - Mindre Endring av del av reguleringsplan E6 Vindåsliene Korporals bru

Dokumenter i saken:
1
I
Varsel om oppstart av mindre endring av del av
reguleringsplan for ny E6 Vindåsliene Korporalsbrua
2
I
Jernbaneverkets uttalelse til varsel om oppstart av
mindre endring for del av reguleringsplan for ny E6
Vindåsliene - Korporalsbrua
3
I
Sør-Trøndelag fylkeskommunes uttalelse til varsel om
mindre endring av reguleringsplan for E6
Vindåsliene-Korporalsbrua
4
I
Underlag for diskusjon vedrørende mindre
reguleringsendring Vindåsliene - Korporalsbru (sak
15/403)
5
I
Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplan for
ny E6 Vindåsliene - Korporalsbrua
6
I
Innspill - vedr reguleringsplan Soknedal sentrum inkl
ny E6
7
I
Mindre endring av del av reguleringsplan for ny E6
Vindåsliene - Korporalsbrua
8
S Høring - Mindre endring av del av ny E6 Vindåsliene
- Korporals bru
9
I
Jernbaneverkets uttalelse til forslag til mindre endring
av del av reguleringsplan for ny E6 Vindåsliene Korporalsbrua i Midtre Gauldal kommune
10 X Særutskrift - Høring - Mindre endring av del av ny E6
Vindåsliene - Korporals bru
11 I
E6 Ulsberg Melhus - Kollektivterminal Soknedal Referat fra møte 24/3
12 I
NVE høringsuttalelse mindre endring av
reguleringsplan Sak 15/403
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Statens vegvesen - Region midt
Jernbaneverket
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Statens vegvesen - Region midt
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Soknedal misjonshus
Statens vegvesen - Region midt

Jernbaneverket

Statens vegvesen - Region midt
Statens vegvesen - Region midt

14

I

15

I

16

I

17

I

18

S

Uttalelse - Mindre endring av del av reguleringsplan E6 Vindalsliene - Korporalsbrua - kopi av skriv til
Statens vegvesen
E6 Vindåsliene Soknedal sentrum - Supplering av
plandokumenter mindre endring - innsigelse fra NVE
Revidert beskrivelse, bestemmelser og kart - Mindre
endring av del av reguleringsplan - E6 Vindåsliene Korporals bru
E6 Vindåsliene - Korporalsbrua - Supplering av
plandokumenter mindre endring - kopi av skriv til
NVE
Planvedtak - Mindre Endring av del av
reguleringsplan E6 Vindåsliene - Korporals bru

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Statens vegvesen - Region midt
Statens vegvesen - Region midt
Statens vegvesen - Region midt

Vedlegg:
Oversendelse av endelig planforslag
Saksopplysninger
Statens vegvesen har sent brev datert 9.4.2015 til myndigheter, grunneiere og andre direkte berørte
parter med mulighet å uttale seg til planforslag for Mindre Endring av del av E6 Vindåsliene –
Korporals bru. Brevet må oppfattes som et høringsbrev.
Midtre Gauldal kommune har blitt orientert om E6-planer i både utvalg, formannskap og
kommunestyret. Denne mindre endringen er lagt fram som sak i NPM-utvalgets møte den
20.4.2015, sak 33/15. Utvalget tok i dette møtet planforslaget til orientering.
Det endelige planforslaget inneholder en rekke dokumenter hvorav de viktigste er plankartet,
planbeskrivelse og planbestemmelser, samt støysonekart. Statens vegvesen har selv stått for
innhenting av uttalelsene i høringsfasen og har laget et notat hvor de kommenterer kort hvordan
utspillene er ivaretatt. Notatet ligger ved i sin helhet.
Det er bare Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE), som i brev datert 5.5.2015 la ned en
innsigelse eller såkalt vilkår for egengodkjenning.
NVE viser i sin uttalelse til at det foreligger et tidligere vedtak gitt av NVE for konsesjonsfrihet for
inngrep i Sokna (vedtak fra 2009, fornyet til å gjelde fram til 28.1.2015). Konsesjonsfritaket har
imidlertid mistet gyldighet og forutsetningene om at det skal foreligge detaljerte planer og
tverrprofiler der vegen berører vassdraget er dermed endret.
NVE mener i utgangspunktet at spørsmål om konsesjon med fordel kan avgjøres i
reguleringsplanen, isteden for særskilt behandling og vedtak for konsesjonsfrihet etter
vannressursloven. Forutsetningen for fritak vil imidlertid være at reguleringsplanen beskriver og
vurderer godt nok alle tiltak som berører vassdraget.
NVE mener at foreliggende endringen ikke ivaretar dette godt nok og legger dermed fram
innsigelse til planen – «…frem til det tas inn beskrivelser av allmenne interesser i planområdet, hvordan de
påvirkes og er tenkt ivaretatt i forbindelse med tiltakene som berører vassdraget og vassdragsnaturen.»
Med bakgrunn i innsigelsen fra NVE er det gjennomført møte mellom partene – den 27.5.2015 –
hvor også Midtre Gauldal kommune var tilstede. For at NVE skal trekke sin innsigelse måtte
planforslaget justeres på en rekke punkter. SVV har revidert planforslaget ved at planbeskrivelsen er
utvidet til å omfatte egne avsnitt om konstruksjoner, hydrologi og kantvegetasjon. Dessuten er det
lagt inn en buffersone i plankart – et område som ivaretar kantvegetasjonen langs Sokna og
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området som er avsatt til massedeponi. Norges vassdrags- og energidirektoratet har i brev datert
5.6.2015 vært tilfreds med det reviderte materialet som er framlagt og trukket innsigelsen.

Vurdering
Midtre Gauldal kommune har som planmyndighet vist til at oppgradering og optimaliseringen av ny
E6 sør for Soknedal sentrum kunne behandles som en mindre endring i henhold til plan- og
bygningslovens § 12-14. Forutsetningen for dette var at berørte grunneiere, myndigheter og andre
som direkte berøres av tiltaket skal ha mulighet å uttale seg. Statens vegvesen som tiltakshaver og
regulant har involvert mange og tatt direkte kontakt med grunneiere, næringslivet i Soknedal,
busselskapene, Fylkesmannen, NVE og kommunen selv, både politisk og administrativt.
Foreliggende endring omfatter kun de sørlige delene av gjeldende reguleringsplan for E6
Vindåsliene - Korporals bru og fram til og med ny-krysset ved Soknedal sentrum.
Det er gjort endringer i forhold til opprinnelig plan som gir en forbedret to-plans-kryss inntil
Soknedal og det er lagt til rette for en framtidsrettet kollektivløsning som ivaretar gode
parkeringsmuligheter for pendlere. Dette har ikke gått på bekostning av opprinnelig næringsareal.
Planområdet totalt utvides med ca. 24 dekar. Den optimaliserte og slakere veikurven har ført til
behov for større skjæringer, som har ført til redusert areal til landbruksformål, ca. 32 dekar.
Grunneierne har spilt inn sine ønsker tidlig i prosessen og det er i det store og hele ivaretatt.
Det er innarbeidet et forbedret parallelveisystem opp til Vagnildgrenda, og de elvenære områdene
nedenfor rigg/deponiområdet er ivaretatt med kantsoner.
Saken er noe forsinket utfra først antatt med bakgrunn i at Norges vassdrags- og energidirektoratet
hadde innsigelsen til planen. Dette har også ført til at dokumentasjonsgrunnlaget har vokst, siden
planen var på høring. Den mindre endringen som er foretatt består nå av følgende
tilleggsdokumenter:
1. Byggeplan – Forprosjekt med kostnadsoverslag, tegninger av mur, bruer og kryss.
2. Hydrologiske beregninger (Notat flomberegning og kapasitetsberegninger for bru og
kulvert)
3. ROS-analyse
4. Komplette støysonekart
5. Resymé av innspill / uttalelser med kommentarer fra SVV
For øvrig er plankart, planbeskrivelse og planbestemmelsene endret slik at endringene er ivaretatt.
Det sist oversendte materialet inneholder imidlertid fortsatt noen unøyaktigheter som må fjernes
eller ryddes, slik som § 6 som forekommer to ganger, den ene om samferdselsanlegg og den andre
om grønnstruktur. Bestemmelsens pkt. 7.1 andre avsnitt «I område L1 og L2 er bakkeplanering
tillatt», må utgå da den ikke lenger har relevans.
Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer til det reviderte materialet.
Rådmannen mener at prosessen har ivaretatt alle berørte partene og den mindre endringen kan
godkjennes i sin helhet.
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Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune vedtar Mindre endring av del av reguleringsplan E6 Vindåsliene –
Korporals bru, sist revidert den 29.5.2015.
Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 12-14.
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Saksframlegg

Arkivnr. 143
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2015/103-12
Utvalgssak
Møtedato
53/15
22.06.2015
Saksbehandler: Siri Solem

Kommunedelplaner for Singsås - Forsetmo og Enodd - diskusjon av
prinsipper

Dokumenter i saken:
1
I
Innspill - Kommunedelplan for Singsås Forsetmo - Brit Kosberggring/Kari
Merethe Buseth
2
U Informasjonsbrev/invitasjon til deltakere
på arbeidsmøte i Singsås
3
I
Innspill kommunedelplan - SingsåsForsetmo - Arne Malum
4
I
Innspill - Kommunedelplan for Singsås Forsetmo - Kjell Bjarne Rønningsgrind
5
I
Innspill - Arealbehov Singsås kirkegård
6
I
Innspill - areal til bolig - Knut Hermo
7
X Sosifiler sendt Plankontoret 210515
8
I
Ettersendelse - korrigering arealbehov
9
I
Innspill - areal til boligformål - John
Hallvard Singsås
10 I
Innspill - areal til boligformål - Leif Harald
Engesmo
11 U Annonse åpent folkemøte
12 S Kommunedelplaner for Singsås - Forsetmo
og Enodd - diskusjon av prinsipper

Brit Kosberggrind m.fl.
Representanter for grupper, råd eller utvalg
Arne Malum
Kjell Bjarne Rønningsgrind
Støren kirkelige fellesråd
Knut Hermo
Støren Kirkelige Fellesråd
John Hallvard Singsås
Leif Harald Engesmo
Trønderbladet og Gauldalsposten

Vedlegg
1 Arbeidsutkast - kart - kommunedelplan Singsås - Forsetmo
2 Arbeidsutkast - kart - kommunedelplan Enodd
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Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
Med bakgrunn i plan- og bygningslovens § 4 – 1 fastsatte utvalg for Næring-, plan og miljø (NPM)
planprogram for kommunedelplan Singsås – Forsetmo og Enodd i utvalgssak 24/15 (vedlagt).
Planprogrammet utdyper hvordan planarbeidet er tenkt gjennomført samt hvilke tema som skal
belyses.
Kommunedelplanene skal inneholde et kart som viser arealformålene i og i nærhet til de to
tettstedene. I tillegg skal det utarbeides planbestemmelser, planbeskrivelse samt risiko- og
sårbarhetsanalyse for de to områdene.
Det går fram av planprogrammet at NPM er styringsgruppa for kommunedelplanene.
Styringsgruppen har blant annet ansvar for framdrift og plansamarbeid med berørte parter.
Rådmannen vil jevnlig legge fram saker til styringsgruppa for orientering og drøfting av aktuelle
problemstillinger. I dag legges fram et første utkast (arbeidsutkast) av planskissen.
Det er allerede gjennomført medvirkning i form av idedugnader/arbeidsmøter med blant annet
representanter for lag- og foreninger, medvirkning i 10. klasse ved ungdomsskolen samt interne
arbeidsmøter. I tillegg er det nå planlagt åpne folkemøter i uke 25.
Med bakgrunn i forutgående prosess legger rådmannen i dag frem den første skissen (arbeidsutkast)
av arealplankart for Singsås – Forsetmo og Enodd.
Vurdering
Rådmannen ønsker at følgende emner drøftes i møtet:
1. Blanding av bolig/fritid:
I sentrum av Enodd og Singsås er flere boenheter bruksendret fra bolig til fritid. Eksempelvis er
dette tilfellet i Enodd der 6 av til sammen 17 boliger er registrert som fritidsboliger. Reguleringsplan
for Enodd boligfelt fra 2008 legger også opp til en blanding av bolig og fritid litt lenger ut fra
sentrum.
Diskusjon
- Fritidsboliger brukes først og fremst i ferier/høytider, resten av året vil det være liten
aktivitet, og deler av tettstedet ligger «dødt»
- Fritidsboliger i et allerede utbygd sentrum legger beslag på areal for eventuelt fast bosetting.
- Alternativt kan det generelt være lite attraktivt å bosette seg i sentrum? og da er kanskje
fritidsbolig bedre enn ingen aktivitet?
- Ønsker NPM en utvikling av tettsteder med en blanding av bolig/fritidsformål? Kun
boligformål? Bolig i sentrum og blanding bolig/fritid rett utenfor sentrum?
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2. Spredt boligbygging:
I henhold til plan- og bygningsloven skal det hvert fjerde år (i forbindelse med kommunevalget)
utarbeides «nasjonale forventninger til kommunal planlegging» av kongen. De nasjonale
forventningene skal legges til grunn for utarbeidelse av planer. Planleggingen skal baseres på en
vurdering av de ulike forventningene. Forventningene er såldes bare retningsgivende. For å
konkretisere de nasjonale forventningene er det laget statlige planretningslinjer for samordnet bolig,
areal og transportplanlegging (fastsatt ved kgl.res 26.09.2014). Disse retningslinjene gir grunnlag for
innsigelse fra regionale myndigheter. Stikkord i denne sammenhengen er god arealutnyttelse, høy
fortetting i eksisterende tettsteder, samordnet areal og transportkartlegging, ta hensyn til
kulturlandskap, friluftsområder, dyrka mark osv
Midtre Gauldal har store arealer til disposisjon, det er mye landbruk og tradisjon for at bosettingen
er spredt over store områder, noe som da ikke er i tråd med statlige planretningslinjer.

Kartutsnitt 1: Enodd med spredt bolig-, erverv- og fritid

Kartutsnitt 2: Singsås med spredt bolig-, erverv- og fritid
Diskusjon:
- Folk som flytter perifert har ofte en forventning om å ha store attraktive tomter med flere
mulige tomtevalg. Dersom dette ikke er mulig og de likevel må bo tett men perifert fra f.eks
arbeidsplasser, hvorfor skal de da flytte til Budal eller Singsås?
- Det er kostnadskrevende for en kommune å tilrettelegge for spredt boligbebyggelse med
tanke på egne barnehager, skole (skoleskyss) og eldreomsorg (hjemmetjenesten). Har Midtre
Gauldal kommunen råd til en slik utvikling i fremtida?
- Spredt boligbygging åpner opp nye områder, fragmenterer landbruksområder og
kulturlandskaper osv. Kanskje er dette viktige områder å ivareta for matproduksjon i
fremtida?
- Ut i fra dagens politikk og retningslinjer vil det nok ikke være mulig å tilrettelegge for spredt
utbygging på samme måte som tidligere. Kommunen kan likevel velge å tilrettelegg for
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spredt utbygging. Da må dette skje med særskilte bestemmelser og retningslinjer. Utvalget
må gi føringer/sette opp kriterier for hvor slik utbygging kan skje.
Eksempel på dette kan være:
For å ivareta jordvernet bør ikke dyrka og dyrkbar jord nedbygges
Kulturlandskapsområder bær ikke nedbygges
Store sammenhengende skogområder med god produksjonsevne må skånes
Visuelt eksponerte områder må ikke nedbygges
Osv.
Hva mener NPM – utvalget om fremtidig spredt utbygging?

3. Tomtestørrelse
I løpet av planprosessen har det kommet flere innspill på at det er ønskelig å legge til areal til
eksisterende eneboligtomter. Eksisterende boligtomter kan være fra 1-3 daa og enkelte innspill går
på at de ønsker ytterligere større areal til boligformål.
Hvordan ser utvalget på tomtestørrelse perifert i kommunen?
4. Fortetting i eksisterende eneboligområder
I Enodd boligområde har det kommet innspill om leiligheter i et eksisterende eneboligområde fra
1960-1970 – tallet, i tråd med eksisterende reguleringsplan for området. Beboerne i området har
sannsynligvis en forventning om at de skal bo i et eneboligområde og kan redusere bokvaliteten i
området.
Hva mener NPM – utvalget om dette?
5. Parkering
Innbyggerne er opptatt av at det skal være nok parkeringsplasser i tettstedene. Parkeringsbehovet er
ofte stort ved store begivenheter som begravelser, kulturelle arrangementer, høytidsdager osv, og
erfaring viser at folk ønsker bilskyss frem til målet.
En slik tilrettelegging vil gå på bekostning av andre arealformål som for eksempel bolig,
grønnstruktur osv., og tettsteder vil bli preget av asfalterte flater.
Skal det først og fremst planlegges parkering for de store anledninger eller til den daglige
bruken?
Rådmannens innstilling
Saken legges frem til diskusjon
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Tegnforklaring
SAMFERDSELLINJER Nåværende

BEBYGGELSE OG ANLEGG Framtidig

Hovedveg

Boligbebyggelse

Samleveg

Grav- og urnelund

Adkomstveg

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR Nåværende

Gang/Sykkelveg

Bane (nærmere angitte baneformål)

Turveg/turdrag

Parkering

SAMFERDSELLINJER Framtidig

GRØNNSTRUKTUR Nåværende

Gang/Sykkelveg - På bakken

Grønnstruktur

BÅNDLEGGINGSONER Nåværende

Naturområde

Båndlegging etter lov om kulturminner

GRØNNSTRUKTUR Framtidig

SIKRINGSONER

Naturområde

Område for grunnvannsforsyning

LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT Nåværende

Grense for arealformål

LNFR for tiltak basert på gårdens ressursgrunnlag

BEBYGGELSE OG ANLEGG Nåværende

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE Nåværende

Boligbebyggelse

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

Fritidsbebyggelse
Offentlig eller privat tjenesteyting
Næringsvirksbebyggelse
Idrettsanlegg

M 1:6000

Andre typer bebyggelse og anlegg

Ekvidistanse 20m

Kombinert bebyggelse og anlegg
228/ 17

228/ 2
229/ 6

227/ 1

228/ 18

223/ 2

228/ 14
228/ 9

229/ 11

228/ 20

230/ 3

223/ 1
230/ 2
228/ 21

230/ 19
230/ 2
3
228/ 2
229/ 2
227/ 2

230/ 99
228/ 2

230/ 3

224/ 9

230/ 1

H120
230/ 57

230/ 3

225/ 4

230/ 121
227/ 1

225/ 1

227/ 1

227/ 4

230/ 2

227/ 20

228/ 4

230/ 38
230/ 2
230/ 95
Bolig/Tjenesteyting

227/ 2
230/ 2

228/ 5

230/ 115 230/ 151

230/ 146

230/ 199

227/ 1

230/ 115

0/ 0
H730
3000/ 30

230/ 26

230/ 151
228/ 13
227/ 17

230/ 1

224/ 10
225/ 2
230/ 4
230/ 61

230/ 71
230/ 1

230/ 27

0/ 1

230/ 3

230/ 3

227/ 16

230/ 1

230/ 130

230/ 154

230/ 2

227/ 21

0/ 0

227/ 3

230/ 219

1030/ 39

230/ 165

230/ 3
230/ 82

0/ 0

227/ 11

227/ 14

230/ 171

230/ 118

230/ 16
34
15

230/ 1

230/ 166

230/ 43
0/ 0

227/ 7

224/ 1

230/ 172

230/ 11

230/
18
H730

227/ 22

224/ 16

230/ 17
230/ 11

230/ 66

230/ 36

227/ 2
224/ 39
223/ 3

230/ 25

230/ 108

227/ 8

227/ 15

230/ 65

227/ 10

230/ 158

230/ 169
230/ 74
230/ 59

H730

0/ 1

224/ 24

230/ 163

230/ 167

4010/ 42

230/ 2

1030/ 37

230/ 164

230/ 170

230/ 104

1030/ 38

230/ 162

230/ 168

230/ 7

230/ 91

224/ 9
227/ 23

227/ 1
230/ 48

230/ 52

230/ 85

230/ 149

0/ 1

230/ 145

0/ 0

225/ 1

230/ 160

230/ 147

227/ 9
227/ 1

230/ 161

230/ 148

227/ 9
227/ 9

230/ 47

230/
230/139
138
137
86
230/ 2

230/ 54

0/ 0

224/ 12

230/ 144

230/ 135

230/ 4

227/ 19

224/ 2

230/ 77

227/ 3
230/ 2
230/ 179

230/ 7

4010/ 42

230/ 125

230/ 40
230/ 193

230/ 119

230/ 48

230/ 101

230/ 50

230/ 22

230/ 96

3000/ 38

230/ 103

227/ 6

230/ 8

230/
230/106
98

230/ 150

227/ 2

230/ 202

230/ 107

230/ 48
230/ 4
230/
230/100
88
3000/ 31
230/ 207

230/ 186

230/ 155

230/ 24

230/ 201

230/ 188

0/ 0

230/ 81
0/ 0
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3000/ 32230/ 150

230/ 191
227/ 1

227/ 18

230/ 105

230/ 80
230/ 79

230/ 8

230/ 187

230/ 209

230/ 70

0/ 1

230/ 192
230/ 114

230/ 113

230/ 156

230/ 142

230/ 87

230/ 206
230/ 185

230/ 72

230/ 83
230/ 53

226/ 1

230/ 131
230/ 217

230/ 9
230/ 181

230/ 4

230/ 218

230/ 63

3000/ 230/
38 182 230/ 84

0/ 0

0/ 0 230/ 190
230/ 140
230/ 94
230/ 189

230/ 128

252/ 3

0/ 0
230/ 32

227/ 2

230/ 12

230/ 222

252/ 2
230/ 184
256/ 1

223/ 19

230/ 208

230/ 196

230/ 223

251/ 3

230/ 132

230/ 203

230/ 127

230/ 210
230/ 4

230/ 126

230/ 9

230/ 129

252/ 1

230/ 159
230/ 215

251/ 1

230/ 175

230/ 213
230/ 12

230/ 102
227/ 2

225/ 4

230/ 75

230/ 76

230/ 13

230/ 21
230/ 216

230/ 9

230/ 20

230/ 76
0/ 0

230/ 212

230/ 214

230/ 9

1030/ 36

230/ 14

230/ 123

251/ 2
0/ 1

230/ 211

230/ 120

230/ 68
230/ 14

230/ 110
230/ 176

230/ 200
230/ 20

4010/ 43

223/ 9

224/ 1

H730

230/ 56
225/ 6

223/ 9

0/ 0

230/ 153

250/ 2

230/ 197

230/ 31

230/ 174

227/ 3
230/ 69

252/ 1

230/ 20

223/ 15

0/ 0

250/ 4
230/ 122

230/ 51

230/ 37
252/ 4

226/ 1

230/ 31

230/ 117
230/ 141

250/ 2
223/ 16

227/
227/12
5
254/ 1
224/ 1

253/ 2
1

253/ 2
3
1

251/ 4

230/ 14

223/ 4
223/ 9

223/ 14

251/ 5
226/ 1

0/ 0
0/ 0

251/ 1

4010/ 43

230/ 78

230/ 73
0/ 0

223/ 4

1030/ 41
230/ 111

223/ 8

250/ 1
223/ 5

223/ 4

250/ 4

224/ 27

230/ 13

230/ 33

4010/ 43
271/ 2

230/ 173

4010/ 48

230/ 23
230/ 143

271/ 2
230/ 23
250/ 3
230/ 9
224/ 19
226/ 2
1

224/ 20

4010/ 43

224/ 15
0/ 0

272/ 16

250/ 1

272/ 20

224/ 10
223/ 5
230/ 46

272/ 14

224/ 17

230/ 133

224/ 43

230/ 55

225/ 4

272/ 27
224/ 30

272/ 14

224/ 35

226/ 1

224/ 32
224/ 37

271/ 2
271/ 4

0/ 0

255/ 2
1

224/ 1
224/ 9

257/ 7
257/ 4
224/ 9
255/ 3

0/ 1

224/ 2

224/ 34
224/ 28

225/ 2

224/ 16
1030/ 31

249/ 1
225/ 6

224/ 1

224/ 38

224/ 22

224/ 2

224/ 2

224/ 9
225/ 1

271/ 1
224/ 33
224/ 44

224/ 1
225/ 8

225/ 1
224/ 1

224/ 24
225/ 4

257/ 18

257/ 17
257/ 5

224/ 12
224/ 9

225/ 15

257/ 11

225/ 1
224/ 1
3
2

225/ 13
224/ 42

405/ 1
4010/ 43

224/ 9

258/ 20

257/ 1

3000/ 34

225/ 14
257/ 5
1030/ 34
33

0/ 0

225/ 9

225/ 12

0/ 0

224/ 1

257/ 21
257/ 3

224/ 2
225/ 11

1030/ 35

257/ 3

225/ 10

257/ 20

270/ 2

0/ 0

257/ 5

270/ 10

0/ 1

257/ 3

270/ 2

270/ 4

257/ 16

225/ 1
257/ 3

257/ 3

270/
270/10
6
270/ 51

270/ 2

270/ 25
270/ 38

1030/ 32

270/ 42
Forretning/Tjenesteyting

270/ 52
270/ 48

Barnehage

270/ 43

270/ 45

270/ 35

Avløpsanlegg
225/ 3
270/ 4
270/ 33

270/ 37

270/ 20

Singsås kirke

270/ 31

0/ 0

270/ 4

0/ 0

270/ 34
270/ 7

270/ 32

257/ 1

270/ 4

0/ 1

270/ 4

Skole

270/ 21

270/
270/16
7

257/ 4
3000/ 28
258/ 3

270/ 26

1603/ 1
257/ 1

270/ 30

257/ 1

0/ 0
258/ 18

270/ 22

257/ 2
257/ 9

270/ 13
270/ 22

258/ 23

258/ 51

270/ 18
0/ 0

270/ 7

258/ 6

258/ 9

257/ 2
257/ 23

258/ 12

271/ 1

257/ 22
270/ 14

258/ 19

270/ 9
258/ 39

258/ 43
258/ 17

258/ 9
258/ 41

258/ 27

258/ 2

258/ 7

258/ 5
3

257/ 3

257/ 2

258/ 45
258/ 36

0/ 0
270/ 9
270/
270/10
6
3000/ 27

257/ 2

258/ 2

258/ 1

257/ 5

258/ 3

258/ 42

258/ 53

259/ 3
257/ 4

259/ 7

257/ 2
258/ 9

257/ 10

257/ 7

0/ 1

271/ 2

258/ 3

270/ 1

258/ 2
257/ 5

258/ 2

257/ 3
257/ 2

259/ 1

259/ 1
259/ 4
257/ 1
258/ 20
259/ 6
258/ 16
259/ 5
270/ 1

0/ 0
258/ 3
258/ 20

1603/ 2

270/ 4

258/ 56

258/ 1

258/ 20

Tegnforklaring
SAMFERDSELLINJER MED VERTIKALNIVÅ Nåværende
Hovedveg - På bakken
Adkomstveg - På bakken
Gang/Sykkelveg - På bakken
Turveg/turdrag - På bakken
Grense for arealformål
FARESONER
Skytebane

Skytebane
H360

BEBYGGELSE OG ANLEGG Nåværende
Boligbebyggelse
Fritidsbebyggelse
Offentlig eller privat tjenesteyting
Råstoffutvinning
Næringsvirksbebyggelse
Idrettsanlegg
Andre typer bebyggelse og anlegg
Kombinert bebyggelse og anlegg

Bolig/Næring

BEBYGGELSE OG ANLEGG Framtidig
P

Boligbebyggelse

Renseanlegg
Budal oppvekst
P

Sentrumsformål
Idrettsanlegg

Idrettsanlegg
Kombinert bebyggelse og anlegg
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SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR Nåværende
Grønnstruktur

Kollektivknutepunkt
Parkering

Masseuttak

GRØNNSTRUKTUR Nåværende
Grønnstruktur
GRØNNSTRUKTUR Framtidig
Park
LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT Nåværende
LNFR for tiltak basert på gårdens ressursgrunnlag
BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE Nåværende

Skiarena

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

Grønnstruktur

Bolig/Fritid

M 1:4000
Ekvidistanse: 20m

Saksframlegg

Arkivnr. L12
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2015/1152-9
Utvalgssak
Møtedato
54/15
22.06.2015
Saksbehandler: Ola Hage

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Oddbakken hyttefelt - deling
av hyttetomt - gbnr 266/30 - 7387 Singsås - Randi Husby

Dokumenter i saken:
1 I
Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan
for Oddbakken hyttefelt - deling av
hyttetomt - gbnr 266/30 - 7387 Singsås Randi Husby
2 U Midlertidig svarbrev: Søknad om
dispensasjon fra kommunedelplan for
Enodd - fradeling av tomt for fritidsbolig gbnr 266/30 - 7298 Budalen - Randi Husby
3 I
Søknad om dispensasjon for opprettelse av
ny fritidstomt i reguleringsplanen Oddbakken hyttefelt - søker Randi Huseby
4 U Høringsbrev: søknad om dispensasjon fra
reguleringsplan for Oddbakken hyttefelt deling av hyttetomt - gbnr 266/30 - 7387
Singsås - Randi Husby
5 N Internt høringsbrev: søknad om
dispensasjon fra reguleringsplan for
Oddbakken hyttefelt - deling av hyttetomt gbnr 266/30 - 7387 Singsås - Randi Husby
6 N Uttalelse skogbruk - Søknad om
dispensasjon fra reguleringsplan for
Oddbakken hyttefelt - deling av hyttetomt gbnr 266/30 - 7387 Singsås - Randi Husby
7 I
VS: Uttalelse til søknad om dispensasjon gbnr 266/30
8 I
Sametingets uttalelse - Dispensasjon til
deling av hyttetomt gbnr 266/30 Oddbakken - Singsås - Midtre Gauldal
kommune

-117-

Randi Husby

Randi Huseby

Randi Huseby
Direktoratet for mineralforvaltning med
Bergmesteren for Svalbard m.fl.
Aril Røttum m.fl.

Ola Hage

Mattilsynet
Sametinget

9

S

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan
for Oddbakken hyttefelt - deling av
hyttetomt - gbnr 266/30 - 7387 Singsås Randi Husby

Vedlegg
1 Rettsforlik
2 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Oddbakken hyttefelt - deling av hyttetomt gbnr 266/30 - 7387 Singsås - Randi Husby
Vi viser til søknad om dispensasjon mottatt 14.04.2015
1.0 Bakgrunn:
Randi Huseby søker om dispensasjon fra reguleringsplan for Oddbakken hyttefelt (planID:
1989003) i Midtre Gauldal kommune for deling av fritidseiendommen gbnr 266/30.
2.0 Beliggenhet

Oversiktskart over Midtre Gauldal kommune, området det søkes dispensasjon er vist med rød pil

3.0 Dagens situasjon/ beskrivelse av tiltaket:
Den omsøkte dispensasjonen omhandler deling av fritidseiendommen gbnr 266/30. Gbnr 266/30
er i dag en fritidseiendom med totalt 5 bygninger; ett fritidsbygg, tre bygninger registrert som
anneks/uthus og ett bygg som ikke er registrert med bygningsinformasjon i matrikkelen.
Eiendommen er totalt 1370,3 m².
Tiltaket som krever dispensasjon er deling av fritidseiendommen gbnr 266/30. Dette da en
eventuell deling av fritidseiendommen vil øke antall fritidseiendommer innenfor avgrensningen til
reguleringsplanen. Den omsøkte delingen er vist på kart i figuren under og omfatter en bygning
som er oppført som anneks. En eventuell deling vil dermed medføre vilkår om bruksendring på
denne bygningen.
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Den omsøkte delingen omfatter ca 350 m² i nordenden av eiendommen gbnr 266/30.
Privatrettslige forhold rundt veg og vann er ivaretatt i rettsforliket som foreligger i saken.

Situasjonskart som viser omsøkt deling av gbnr 266/30.

4.0 Planavklaring
Eiendommen gbnr 266/30 omfattes av reguleringsplan for Oddbakken hyttefelt.

Fritidseiendommen som søkes delt er tomt nr 7 i reguleringsplanen for Oddbakken hyttefelt markert med rød pil.

Dispensasjonen gjelder deling av allerede etablert fritidstomt. Hele arealet på eiendommen gbnr
266/30 har arealformålet fritidsbebyggelse. Dette medfører at både arealbruken og arealformålet
blir uendret før og etter en eventuell deling av fritidstomten.
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Eventuelle hensynsoner/ temakart
Tiltaket er kontrollert opp mot følgende temakart;
- Miljødirektoratets naturbase (Naturmangfold og kulturminner).
Ingen kjente registreringer
- NVEs skredatlas (Skred og flom).
Ingen kjente registreringer
- Kommunens kartinnsyn (viltområder, kulturminner og MIS).
Fritidseiendommen ligger innenfor et større område som har følgende viltregistrering; vinterområde for elg,
storfugl og lirype. Hekkeplass for kongeørn og tårnfalk. Spillplasser for storfugl. Deler av området ligger
også innenfor leveområdet for Villrein.
- Skog- og landskap (Gårdskart – dyrka mark/dyrkbar mark).
Tiltaket berører ikke dyrkamark eller dyrkbar mark
5.0 Søkers begrunnelse for tiltaket
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har
oppgitt følgende begrunnelse:
Søkers begrunnelse med tilhørende rettsforlik er vedlagt i sin helhet. Begrunnelsen er i hovedsak
personlige forhold.
6.0 Høring/nabovarsel
Tiltaket er nabovarslet.
Tiltaket ble sendt på høring med frist for uttalelse den 12.06.2015. Følgende merknader er kommet
innen fristen.
Lokal skogbruksmyndighet i notat datert 22.05.2015
Ingen merknader
Mattilsynet i brev datert 21.05.2015
Mattilsynet har ingen kommentarer til at dispensasjon gis ut fra drikkevannshensyn. Mattilsynet forventer at
eventuelle dispensasjoner fra reguleringsplan og oppføring av ny bebyggelse ikke påvirker brønnen negativt med hensyn
til forurensning.
Sametinget i brev datert 26.05.2015
Sametinget har ingen merknader til dispensasjonen. Sametinget minner om aktsomhetsplikten i
kulturminneloven; (…) skulle det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre spor som tyder
på eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og fylkeskommunen omgående, (…)
7.0 Forutsetninger som må oppfylles for å kunne gi dispensasjon
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom hensynet til
bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelser, ikke vesentlig blir tilsidesatt.
Samt at fordelene med å innvilge dispensasjonen må være klart større enn ulempene, etter en samlet
vurdering.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
Dispensasjonen kan gis både midlertidig og varig. Det kan i tillegg settes vilkår ved dispensasjonen
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Vurdering
Søknaden om dispensasjon er i sin helhet begrunnet med personlige forhold. Slik argumentasjon
kan ikke legges til grunn for at dispensasjon skal kunne gis.
Reguleringsplanen det her søkes dispensasjon fra er vedtatt i 1989. Dette innebærer at
forutsetningene og premissene for utarbeidelsen av planen kan være endret. Rådmannen vurderer at
en eventuell dispensasjon i dette tilfelle vil skape presedens for videre anvendelse av planen. Planen
har fastsatt antall tomter som skal tillates innenfor planområdet etter en samlet vurdering av
området. Åpning for deling av tomtene i planen vil føre til en «fortetting» som ikke vil være iht
intensjonen. Rådmannen vurderer derfor at en eventuell dispensasjon vil sette planen vesentlig til
side.
Rettsforliket som foreligger i saken er i sin helhet knyttet til privatrettslige forhold. Rettsforliket er
dermed ikke førende for planvurderingene som blir gjort i denne saken.
Det omsøkte området ligger innenfor et område med viltverdi. Dette er et forhold som taler for at
det ikke skal legges til rette for flere fritidstomter før dette er vurdert i forbindelse med en
planprosess. Økt aktivitet i området vil trolig påvirke viltforekomsten i større eller mindre grad.
Presedensen som en eventuell dispensasjon vil kunne gi legger også til rette for en bit-for-bit
utbygging som er uheldig i så måte.
Etter en samlet vurdering anser Rådmannen ulempene, ved å gi dispensasjon i denne saken, som
større enn fordelene. Dette ved at en dispensasjon vil skape presedens og legge til rette for en
gradvis «fortetting» av hytteområdet.
Vurdering av forvaltningsprinsippene i naturmangfoldloven:
§ 8 – Kunnskapsgrunnlaget anses som godt nok i denne saken.
§ 9 – Føre-var-prinsippet vurderes som ivaretatt.
§ 10 – Økosystemets tilnærming og samlet belastning vurderes til å bli større.
§ 11 – Kostnadene og miljøforringelsene skal bæres av tiltakshaver.
§ 12 – Ikke relevant i dispensasjons- og delingssaken.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår søknad om dispensasjon for opprettelse av ny fritidstomt i strid
med reguleringsplan. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2.
Vedtaket begrunnes med at reguleringsplanen blir satt vesentlig til side og at en eventuell
dispensasjon vil skape presedens for videre anvendelse av planen.
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Saksframlegg

Arkivnr. L12
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2015/1220-5
Utvalgssak
Møtedato
55/15
22.06.2015
Saksbehandler: Ola Hage

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Støren Sentrum Nord - Stian
Aleksander Løberg

Dokumenter i saken:
1 I
Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Støren
Sentrum Nord - oppføring av garasje - Stian
Aleksander Løberg
2 U Høringsbrev: søknad om dispensasjon fra
reguleringsplan Støren Sentrum Nord - Stian
Aleksander Løberg
3 N Internt høringsbrev: søknad om dispensasjon fra
reguleringsplan Støren Sentrum Nord - Stian
Aleksander Løberg
4 U Foreløpig svar - søknad om dispensasjon fra
reguleringsplan Støren Sentrum Nord - Stian
Aleksander Løberg
5 S
Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Støren
Sentrum Nord - Stian Aleksander Løberg

Stian Aleksander Løberg
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Stein Roar Strand
Stian Aleksander Løberg

Vedlegg
1
Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Støren Sentrum Nord - oppføring av garasje Stian Aleksander Løberg
2
Tegninger
3
Situasjonskart
Vi viser til søknad om dispensasjon mottatt 27.04.2015.
1.0 Bakgrunn:
Stian Aleksander Løberg søker om dispensasjon fra reguleringsplanen for Støren sentrum Nord
(planID: 2005007) for oppføring av garasje i strid med byggegrensen på eiendommen gbnr 45/79.
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2.0 Beliggenhet

Oversiktskart over deler av Midtre Gauldal kommune, området det søkes dispensasjon er vist med rød pil

3.0 Dagens situasjon/ beskrivelse av tiltaket:
Eiendommen gbnr 45/79 er i dag bebygd med tre bygninger. Ett bygg som iht matrikkelen er
enebolig, ett bygg som er registrert som garasje, uthus anneks til bolig og ett bygg som ikke har
bygningsinformasjon. Garasje, uthus, anneks til bolig er vedtatt revet. Melding om at dette er
gjennomført er ikke mottatt. Eiendommen er 1297,4 m².
Tiltaket som krever dispensasjon er oppføring ny garasje på eiendommen. Dette da bygget ønskes
oppført i strid med byggegrensen til kommunal veg og byggegrensen i reguleringsplan. Den
omsøkte garasjen er 7 x 10 m og er plassert 7 meter fra senter veg. Tegninger på garasjen og
situasjonskart er vedlagt.
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4.0 Planavklaring
Det omsøkte tiltak ligger innenfor reguleringsplan for Støren sentrum Nord. Tiltaket og dermed
reguleringsplanen ligger også i kommunedelplan for Støren. Kommunedelplanen er nylig revidert,
men reguleringsplanen for det aktuelle området er videreført.

Tiltakets plassering i gjeldende reguleringsplan er anvist med rød pil.

Tiltakshaver søker om dispensasjon fra byggegrense til kommunal veg og reguleringsplan.
Byggegrensen i reguleringsplanen er satt til 9,0 meter fra senter veg og tiltaket som søkes oppført
er plassert 7,0 meter fra senter veg.
Eventuelle hensynsoner/ temakart

Tiltaket er kontrollert opp mot følgende temakart;
- Miljødirektoratets naturbase (Naturmangfold og kulturminner).
Ingen kjente registreringer
- NVEs skredatlas (Skred og flom).
Ingen kjente registreringer
- Kommunens kartinnsyn (viltområder, kulturminner og MIS).
Ingen kjente registreringer
- Skog- og landskap (Gårdskart – dyrka mark/dyrkbar mark).
Ingen kjente registreringer
5.0 Søkers begrunnelse for tiltaket
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har
oppgitt følgende begrunnelse:
Søknaden er i liten grad begrunnet, men søker ønsker å bygge garasje uten store gravearbeider på
eiendommen.
Søkers begrunnelse er vedlagt i sin helhet.
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6.0 Høring/nabovarsel
Tiltaket er nabovarslet i tilhørende byggesak.
Søknaden ble sendt på høring med frist for uttalelse den 12.06.2015. Ingen merknader er kommet
innen fristen.
7.0 Forutsetninger som må oppfylles for å kunne gi dispensasjon
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom hensynet til
bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelser, ikke vesentlig blir tilsidesatt.
Samt at fordelene med å innvilge dispensasjonen må være klart større enn ulempene, etter en samlet
vurdering.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
Dispensasjonen kan gis både midlertidig og varig. Det kan i tillegg settes vilkår ved dispensasjonen.
Vurdering
Rådmannen vurderer tiltaket å være i tråd med arealformålet og bestemmelser, bortsett fra
byggegrensen som er fastsatt i reguleringsplanen. Formålet med byggegrensen i reguleringsplanen er
blant annet å få en ensartet fasade langs vegen i området. En utvikling av at byggegrensen fravikes
vurderes å være uheldig for hvordan boligområdet vil fremstå estetisk.
Byggegrensen er ikke målsatt i plankartet eller beskrevet i forarbeidene til planen. Rådmannen
vurderer, ut ifra målinger i plankartet, byggegrensen til å være 9 meter fra senter veg. Dette
medfører at en eventuell dispensasjon vil utgjøre et avvik fra byggegrensen på 2 meter.
Rådmannen anser to forhold som vesentlig i vurderingen av saken. Det ene er forholdet rundt sikt
og oversikt i forbindelse med avvikling av trafikk langs den berørte vegaksen. Det andre forholdet
er estetiske konsekvenser av å gi en dispensasjon.
Av søknaden går det ikke fram at søker har søkt dispensasjon etter vegloven. Kommunal
vegmyndighet er hørt, men har ikke uttalt seg i saken. Dette medfører at de trafikale hensyn blir
ivaretatt i egen dispensasjon etter vegloven. Når det gjelder den estetiske vurderingen ved avvik fra
byggegrensen er det vesentlig å se på allerede eksisterende bygninger som omfattes av samme
reguleringsplan. Her er det flere bygninger som også avviker fra byggegrensen. Disse er trolig
oppført før byggegrensen ble vedtatt. Det er dermed sannsynlig at et avvik fra byggegrensen på to
meter vil ha liten betydning for strøkets karakter. Den omsøkte tomten skiller seg også ut fra andre
tomter som omfattes av planen. Dette ved at eiendommen gbnr 45/79 er lang og smal og innehar
lite areal som kan nyttes til bygninger uten vesentlige terrenginngrep. Dette forholdet reduserer
risikoen for presedens i tilsvarende saker.
Rådmannen vurderer at en dispensasjon ikke setter hensynet bak reguleringsplanen vesentlig til side.
Dette ved at avviket er for så vidt marginalt og ikke endrer strøkets karakter. Videre vurderes
fordelen med en dispensasjon som større enn ulempene ved at større terrenginngrep unngås.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune innvilger søknad om dispensasjon for avvik fra byggegrense som omsøkt.
Vedtaket begrunnes med at reguleringsplanen ikke settes vesentlig til side og at fordelene med
dispensasjonen er større enn ulempene.
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2.
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Arkivnr. 142
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2015/1062-6
Utvalgssak
Møtedato
56/15
22.06.2015
Saksbehandler: Ola Hage

Søknad om dispensasjon fra arealplan - omregulering fra anneks til fritidsbolig
- gbnr 147/2 - 7288 Soknedal - søker Jorid Flatås-Ulvund

Dokumenter i saken:
1 I
Søknad om dispensasjon fra arealplan omregulering fra anneks til fritidsbolig - gbnr
147/2 - 7288 Soknedal - søker Jorid FlatåsUlvund
2 U Midlertidig svarbrev: Søknad om dispensasjon fra
arealplan - omregulering fra anneks til fritidsbolig
- gbnr 147/2 - 7288 Soknedal - søker Jorid FlatåsUlvund
3 U Høringsbrev: Søknad om dispensasjon fra
arealplan - omregulering fra anneks til fritidsbolig
- gbnr 147/2 - 7288 Soknedal - søker Jorid FlatåsUlvund
4 I
Opplysninger gitt i -/ kvittering for nabovarsel gbnr 147/2
5 N Søknad om dispensasjon fra arealplan omregulering fra anneks til fritidsbolig - gbnr
147/2 - 7288 Soknedal - søker Jorid FlatåsUlvund
6 S
Søknad om dispensasjon fra arealplan omregulering fra anneks til fritidsbolig - gbnr
147/2 - 7288 Soknedal - søker Jorid FlatåsUlvund
7 N Søknad om dispensasjon fra arealplan omregulering fra anneks til fritidsbolig - gbnr
147/2 - 7288 Soknedal - søker Jorid FlatåsUlvund
8 I
Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - omregulering av anneks til fritidsbolig Midtre Gauldal 147/2
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Jorid Flatås-Ulvund

Jorid Flatås Ulvund

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag m.fl.

Jorid Flatås-Ulvund
Stein Roar Strand m.fl.

Håvard Kvernmo

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Vedlegg
1
2
3
4

Søknad om dispensasjon fra arealplan - omregulering fra anneks til fritidsbolig - gbnr 147/2 7288 Soknedal - søker Jorid Flatås-Ulvund
Vedtekter som gjelder for "Stabburet"
Søknad om dispensasjon fra arealplan - omregulering fra anneks til fritidsbolig - gbnr 147/2 7288 Soknedal - søker Jorid Flatås-Ulvund
Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - omregulering av anneks til fritidsbolig Midtre Gauldal 147/2

Viser til søknad om dispensasjon mottatt 24.04.2015
Bakgrunn:
Jorid Flatås-Ulvund søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruksendring av et
stabbur på eiendommen gnr: 147 bnr: 2, fra boligformål (iht matrikkelen) til fritidsformål.
Bruksendringen er del av et rettsforlik, hvor det er opprettet en privatrettslig avtale mellom
grunneierne av 147/2 og Ulvund, som går ut på at Ulvund skal ha bruksrett på stabburet. Jfr. eget
vedlegg og søknad. Ulvund opplyser om at stabburet er blitt brukt som fritidsbolig av henne og
ektemannen i 20 år. Dette ønsker hun å fortsette med i tillegg til å åpne for muligheten til å utvide
bygningsmassen.
Beliggenhet
Eiendommen ligger like ved avkjørsel til Ramstadsjøen i Hauka.

Figur 1: Viser utdrag fra kommuneplanens arealdel for Midtre Gauldal kommune. Rød pil markerer tomtens plassering.

Planavklaring
Området er ikke del av en detaljregulering eller områderegulering. Kommuneplanens arealdel vil
dermed være gjeldende for området.
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-sone 3I.
LNF-sone 3I åpner for at det kan etableres spredt bolig- og ervervsbebyggelse, men ikke
fritidsbebyggelse. Det tillates inntil 5 nye boliger i løpet av planperioden 2010-2022, men det er ikke
fradelt til boligbebyggelse tidligere i planperioden. Det er imidlertid søkt om fradeling av èn
boligtomt i nyere tid – jfr. eget saksnummer 15/775. Denne tomten er dispensert fra kravet om
reguleringsplan, men fradelingssaken er ikke sluttført.
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Bestemmelsen for LNF-sone 3I lyder som følger:
«Innenfor disse områdene kan det tillates spredt bolig- og ervervsbebyggelse. For utbygging som innebærer at det
oppstår en gruppebebyggelsesplan på 3 eller flere boliger/ervervsbygg kreves bebyggelsesplan før tillatelse kan gis.
Ny bebyggelse skal ikke lokaliseres nærmere registrert kulturminne enn 100 m, nærmere verna vassdrag enn 100
m og ikke på jordbruksareal klassifisert som fulldyrka jord (jfr, revidert gårdskart per feb. 09). På følgende
kriterier skal det foretas en samlet vurdering med utgangspunkt i at bebyggelse ikke bør lokaliseres i viktige eller
svært viktige skogarealer (jfr. temakart klassifisering av skog juni 08), i viktige kulturlandskap (jfr. temakart
mars 07), i prioriterte beiteområder (jfr. beitebruksplankart des. 02), i prioriterte naturtypeområder (jfr.
naturtypekart mars 09) eller i viktige viltområder (jfr. viltkart mai 08).
Eventuelle hensynsoner/ temakart

Tiltaket er kontrollert opp mot NVEs skredatlas, kommunens kartinnsyn, miljødirektoratets
naturbase, samt skog- og landskaps gårdskart.
 Faremomenter: Ingen registreringer av vesentlig betydning.
 Natur og miljø: Ingen registreringer av vesentlig betydning.
 Jordvern/ landbruksinteresser: Bygget står på et område avmerket som jorddekt fastmark –
i grensen av et fulldyrka areal på til sammen 30,6 daa.
 Kulturminner: Ingen registreringer av vesentlig betydning.
Dagens situasjon/ beskrivelse av tiltaket:
147/2 utgjør til sammen 8 teiger. Den aktuelle teigen består av til sammen 12 bygg. Bygningsmassen
på teigen utgjør i hovedsak 2 «tun». Stabburet ligger i «tun 1» som til sammen utgjør 3 bygg, sentralt
i teigen. Dette omfatter det omsøkte stabburet, en enebolig og en garasje/uthus. Bygningsmassen
regnes oppført før 1965 – jfr. flyfoto over området. Søker ber også om å få sette opp et tilbygg slik
Rådmannen oppfatter søknaden, men det foreligger ikke nærmere beskrivelse av dette tiltaket.

Figur 2: Omsøkt bygning er avmerket med «anneks»

Tun 2 ligger i søndre del av teigen og består av i alt 4 bygg. Dette omfatter 3 garasjer/uthus/anneks
til boligformål, samt et anneks til fritidsformål. Fritidsbygget er etablert i nyere tid – jfr. sak
99/01602, men øvrig bygningsmasse er etablert før 1965 – jfr. flyfoto over området.
Eiendommen er i sin helhet en landbrukseiendom.
Området for øvrig består av landbruksbebyggelse og spredt boligbebyggelse. Det er også etablert to
andre fritidsboliger i området, i tillegg til den på 147/2.
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Søkers begrunnelse for tiltaket
I henhold til PBL § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har
oppgitt følgende begrunnelse:
«(…) For å få tillatelse til å oppføre et tilbygg, ber jeg om at det blir omregulert til fritidsbolig (…) De siste 20 år
har jeg om min familie benyttet det som hytte. Ettersom familien vokser med flere generasjoner, ønsker vi et tilbygg.
Planen er også å tilbringe mere tid her når min mann og jeg blir pensjonister».
Søkers begrunnelse er vedlagt i sin helhet.
Høring/nabovarsel
Tiltaket er nabovarslet.
Tiltaket ble sendt på høring med frist for uttalelse den 29.05.2015. Følgende merknader er kommet
innen fristen:
Lokal landbruksmyndighet i brev datert 18.05.2015
Bemerker at bruksendringen ikke er til vesentlig ulempe for landbruksinteressene i området. Videre
bemerkes at ett eventuelt tilbygg bør etableres slik at dyrkamark ikke blir berørt.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommune i brev datert 18.05.2015
Fylkesmannens avdeling for landbruk og bygdeutvikling har ingen merknader.
Fylkesmannens miljøvernavdeling påpeker at (…) kommuneplan er et resultat av en prosess hvor kommunen,
innbyggerne og regionale og statlige etater har kommer til enighet om omfang og lokalisering av utbyggingsområder.
Kommuneplanen er en kontrakt mellom kommunen og regionale myndigheter om arealbruken. Fylkesmannen
forholder seg til denne kontrakten og forventer at også kommunen er lojal mot den overordnede og omforente
planen(…) Videre bemerkes at en dispensasjon i dette tilfelle vil undergrave gjeldende planer og
kommunens utbyggingsstrategi.
Fylkeskommunen har ingen merknader.
Forutsetninger som må oppfylles for å kunne gi dispensasjon
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom hensynet til
bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelser, ikke vesentlig blir tilsidesatt.
Samt at fordelene med å innvilge dispensasjonen må være klart større enn ulempene, etter en samlet
vurdering.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
Dispensasjonen kan gis både midlertidig og varig. Det kan i tillegg settes vilkår ved dispensasjonen.
Personlige og økonomiske forhold vil ikke vektlegges ved vurdering av dispensasjonen
Infrastruktur: veg, vann og avløp, tilgjengelighet til offentlig tjenesteyting
Dispensasjonssøknaden tar utgangspunkt i at det skal legges inn vann i det omsøkte tiltaket. Dette
er sikret gjennom privatrettslig rettsforlik. Eventuelt positivt vedtak forutsetter at utslippstillatelse
godkjennes.
Adkomst til den omsøkte bygningen er sikret gjennom rettsforlik. Utvidet bruk av avkjørsel må
omsøkes vegmyndigheten særskilt. Slik godkjenning er ikke fremsendt i saken. Eventuelt positivt
vedtak forutsetter at slik godkjenning innhentes.
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Vurdering
Rådmannen mener på generelt grunnlag at det er uheldig å dispensere fra kommuneplanens
arealdel. Kommuneplanens arealdel er et juridisk bindende dokument som har vært gjennom en
omfattende beslutningsprosess, for å ivareta hensyn og forhold i et område på en mest mulig
helhetlig måte. Dette gjelder både for dagens og den fremtidige situasjonen i et område. Å tillate
dispensasjon fra gjeldende plan vil også på sikt kunne svekke arealdelen som styringsverktøy.
Det legges opp til en blanding av tre ulike formål på et lite areal i dette tilfelle. Rådmannen er av den
oppfatning at områder bør utvikles på en enhetlig måte. I tillegg legger overordnet plan kun opp til
at det skal utvikles til bolig- og ervervsbebyggelse i området, men ikke fritidsbebyggelse.
Samtidig er det åpnet for fritidsbebyggelse rundt selve Ramstadsjøen, som ligger like i nærheten av
den aktuelle teigen – jfr. reguleringsplan for Ramstadsjøen 2005 og Slettet hyttefelt 2014.
Søknaden om dispensasjon er begrunnet med personlige forhold og privatrettslig rettsforlik. Denne
argumentasjonen kan ikke legges til grunn for en dispensasjon. Rettsforlik er ikke bindende for
planmyndigheten og angår ikke den offentlige forvaltningens virke. Rettsforliket på sin side viser at
de privatrettslige forholdene rundt adkomst, vann og avløp er sikret.
Stabburet som er benyttet til fritidsformål og som nå søkes bruksendret til dette formålet ligger på
en landbrukseiendom. Endret bruk av areal er å betrakte som et tiltak etter plan- og bygningslovens
§ 1-6. En dispensasjon i dette tilfelle vil medføre at det oppstår en bygning nyttet til fritidsformål på
selve landbrukseiendommen. I tillegg ønsker søker å utvikle bygningsmassen, uten at det etableres
en egen tomt for denne bruken. Rådmannen vurderer dette til å være uheldig ved at det oppstår
blanding av forskjellig bygninger til forskjellig bruk på samme eiendom.
En eventuell dispensasjon vil i dette tilfelle legge til rette for etablering av fritidsbebyggelse med høy
standard. I følge kommuneplanens samfunnsdel skal slike hytter etableres i «sentrumsnære»
områder. Etter Rådmannens vurdering kan ikke det omsøkte området vurderes som sentrumsnært.
Tiltaket vil dermed ikke bare være i strid med kommuneplanens arealdel, men også samfunnsdelen.
Rådmannen er også kritisk til at det legges til rette for flere fritidsbygg i et område med innlagt vann
og kloakk uten at dette samordnes. Hytter med høy standard bør plasseres i felt slik at felles
utslippsløsning kan etableres. Dette vil også forenkle tilsyn og kontroll med slike anlegg.
Rådmannen vurderer at en dispensasjon i dette tilfelle vil sette kommuneplanens arealdel vesentlig
til side. Videre vurderes ulempene ved å gi dispensasjon som større enn fordelene. Dette ved at
dispensasjonen fører til kombinasjon av tre formål på et relativt lite område. Området som omfattes
av dispensasjonen bør derfor planavklares ved reguleringsplan for å vurdere hele området under ett.
Denne vurderingen er også sett i sammenheng med andre plansaker som foreligger og som nettopp
er behandlet.
Vurdering av prinsippene i naturmangfoldloven:
§ 8 – Kunnskapsgrunnlaget anses som godt nok i denne saken.
§ 9 – Føre-var-prinsippet vurderes som ikke relevant.
§ 10 – Økosystemets tilnærming og samlet belastning vurderes til ikke å bli større.
§ 11 – Kostnadene og miljøforringelsene skal bæres av tiltakshaver.
§ 12 – Tiltakshaver pålegges å benytte miljøforsvarlige teknikker.
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Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår søknad om dispensasjon for bruksendring av stabbur til
fritidsbolig som omsøkt. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2.
Vedtaket begrunnes med at kommuneplanens arealdel blir satt vesentlig til side. Dette ved at det
oppstår ulik arealbruk på et svært begrenset område.
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Notat
Til:

Håvard Kvernmo

Fra:

Aril Røttum

Referanse

Dato

2015/1062-7

18.05.2015

Søknad om dispensasjon fra arealplan - omregulering fra anneks til fritidsbolig
- gbnr 147/2 - 7288 Soknedal - søker Jorid Flatås-Ulvund
Eiendommen gbnr 147/2 er en liten landbrukseiendom med begrensede jordressurser. Eiendommen
har kun 1,5 dekar dyrka mark. Denne ligger i tilknytning til bygningene på eiendommen, som i dag
brukes i fritidssammenheng av flere brukere. Eiendommen har i tillegg 300 dekar skog og utmark.
Eiendommen består av i alt 8 parseller. Det er ikke knyttet boplikt til eiendommen, men det er
driveplikt på dyrka mark. Denne kan oppfylles med bortleie i samsvar med jordlovens § 8 med 10 års
leiekontrakt.
Med bakgrunn i eiendommens størrelse og potensiale for matproduksjon, kan landbruk vanskelig si
at omgjøring av stabbur fra anneks til fritidsbolig utgjør en vesentlig ulempe for landbruket i
området, spesielt med tanke på at stabburet brukes som fritidsbolig i dag.
Dyrkamarka ligger helt inntil flere av bygningene på eiendommen. For å unngå dyrkamark, kan evt
tilbygg tilknyttes eksisterende bygning i vinkel mot nordvest.

Med hilsen
Aril Røttum
Rådgiver
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Saksframlegg

Arkivnr. L12
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2015/952-9
Utvalgssak
Møtedato
57/15
22.06.2015
Saksbehandler: Ola Hage

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Gammelvollia hyttefelt oppføring av hytte med anneks og uthus - gbnr 177/1/6 - Stein Moen
Dokumenter i saken:
1 I
Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for
Gammelvollia hyttefelt - oppføring av hytte med
anneks og uthus - gbnr 177/1/6 - Stein Moen
2 U Midlertidig svarbrev: Søknad om dispensasjon fra
reguleringsplan for Gammelvollia hyttefelt oppføring av hytte med anneks og uthus - gbnr
177/1/6 - Stein Moen
3 U Høringsbrev: Søknad om dispensasjon fra
reguleringsplan for Gammelvollia hyttefelt oppføring av hytte med anneks og uthus - gbnr
177/1/6 - Stein Moen
4 N Internt høringsbrev: Søknad om dispensasjon fra
reguleringsplan for Gammelvollia hyttefelt oppføring av hytte med anneks og uthus - gbnr
177/1/6 - Stein Moen
5 I
Sametingets uttalelse til dispensasjonssøknad gbnr 177/1/6 - oppføring av anneks og uthus i
Gammelvollia
6 N Internt høringsbrev: Søknad om dispensasjon fra
reguleringsplan for Gammelvollia hyttefelt oppføring av hytte med anneks og uthus - gbnr
177/1/6 - Stein Moen
7 I
Uttalelse - søknad om dispensasjon fra
reguleringsplan for Gammelvollia hytteområde Midtre Gauldal 177/1/6
8 I
Uttalelse til søknad om dispensasjon fra
reguleringsplan for Gammelvollia hyttefelt - for
oppføring av hytte med anneks og uthus - gbnr
177/1/6
9 S
Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for
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Stein Moen
Stein Moen

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag m.fl.

May Britt Aas m.fl.

Sametinget
Håvard Kvernmo

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Mattilsynet

Gammelvollia hyttefelt - oppføring av hytte med
anneks og uthus - gbnr 177/1/6 - Stein Moen

Vedlegg
1 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Gammelvollia hyttefelt - oppføring av hytte
med anneks og uthus - gbnr 177/1/6 - Stein Moen
2 Situasjonskart
3 Endring av reguleringsbestemmelsene for Gammelvollia hytteområde - endrede bestemmelser
4 RegPlankartGammelvollia_140409
5 Prinsipputtalelse
Viser til søknad om dispensasjon mottatt 23.03.2015
Bakgrunn:
Stein Moen søker om dispensasjon fra reguleringsplan for Gammelvollia hyttefelt for etablering av
et fjerde bygg på eiendommen Gnr: 177 Bnr: 1 Fnr: 6.
Beliggenhet
Gammelvollia hyttefelt ligger ca. 7 km. sør for Enodd sentrum – vest for Lillebudal.

Figur 1: Viser utdrag fra kommuneplanens arealdel. Området det søkes dispensasjon er vist med rød sammenhengende sirkel.

Planavklaring
Gjeldende reguleringsplan ble egengodkjent 15.06.2009. Reguleringsbestemmelsene ble sist revidert
03.01.2011.
Planen legger opp til at det kan etableres i alt 3 bygg på hver tomt, hvor sekundærbygg totalt kan
utgjøre et samlet areal på 80m2. Maks bebygd areal skal imidlertid ikke overstige 250m2.
Det vises for øvrig til vedlagte planbestemmelser i sin helhet.
Dagens situasjon/ beskrivelse av tiltaket:
Tomten er fradelt som punktfeste iht. gjeldende reguleringsplan og ligger i nærheten av to
eksisterende hyttetomter. Da tomten er ett punktfeste er den ikke oppmålt, men reguleringsplanen
har lagt til rette for at slik oppmåling kan skje.
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Tomten består i dag av et hovedbygg på 60m2 og to sekundærbygg på henholdsvis ca. 25m2 og
20m2. Disse utgjør et samlet bebygd areal på 105m2.
De to øvrige hyttetomtene har per i dag kun etablert ett sekundærbygg.
Det søkes nå om å etablere et fjerde bygg, nærmere bestemt et stabbur på 14m2. Byggenes
plassering går frem av figuren nedenfor. Stabburets plassering er markert med egen tekst.

Figur 2: Bilde til venstre viser utdrag fra vedlagt situasjonskart over området. Nytt bygg er markert med blå tekst. Bildet til høyre viser
utdrag av plankartet med den berørte tomten merket med rød ring.

Området for øvrig beskrives som kupert, med glissen furuskog av middels til lav bonitet, samt
innslag av myr.
Eventuelle hensynsoner/ temakart
Området er planavklart. Tiltaket er likevel kontrollert opp mot NVEs skredatlas, Miljødirektoratets
naturbase og kommunens kartinnsyn, med bakgrunn i at databasene oppdateres kontinuerlig og at
de kan være noe mangelfull.
Det er imidlertid ikke funnet nye registreringer i disse databasene.
•
Friluftsliv/adkomst
Det er etablert interne stier i planområdet. Disse er ikke særskilt markert i plankartet. De vil
heller ikke berøres av utbyggingen.
Søkers begrunnelse for tiltaket
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har
oppgitt følgende begrunnelse:
«(…) Søknaden gjelder oppsetting av ett ekstra uthus. Dette er et gammelt laftet stabbur i en etasje
som er tenkt brukt til ved- og redskapsbu (…) Det er, i tillegg til nytteverdien, et ønske fra min side
om å ta vare på stabburet, som stammer fra riving av et gammelt småbruk (…).
Høring/nabovarsel
Søknad om dispensasjon er nabovarslet.
Søknad om dispensasjon ble sendt på høring med frist for uttalelse den 17.05.2015. Følgende
merknader er kommet innen fristen.
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Sametinget
Sametinget har ingen spesielle merknader til dispensasjonssøknaden.
Sametinget påpeker følgende; (…) oppdages gjennstander eller spor som tyder på eldre aktivitet i området, må
arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og fylkeskommunen omgående, (…)
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Ingen merknader
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Ingen merknader
Fylkeskommunen minner om den generelle aktsomhetsplikten etter kulturminnelovens § 8. (…)
Dersom en under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet kulturminne), må en stanse
arbeidet og varsle fylkeskommunen. (…)
Mattilsynet
Mattilsynet har ingen kommentar til at dispensasjon gis ut fra drikkevannshensyn.
Lokal landbruksmyndighet
Ingen merknader.
Forutsetninger som må oppfylles for å kunne gi dispensasjon
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom hensynet til
bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt.
Samt at fordelene med å innvilge dispensasjonen må være klart større enn ulempene, etter en samlet
vurdering.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Dispensasjonen kan gis både midlertidig
og varig. Det kan i tillegg settes vilkår ved dispensasjonen.
Personlige og økonomiske forhold vil ikke vektlegges ved vurdering av dispensasjonen.
Vurdering
Punktfeste gbfnr 177/1/6 ble etablert ved fradeling den 11.12.1992 iht matrikkelen. Festeforholdet
er kun avmerket med fiktive grenser i det offentlige kartverket da det kun er snakk om et
punktfeste. I reguleringsplanen for Gammelvollia er området som omfattes av den omsøkte tomten
avsatt til fritidsformål. Reguleringsplanen har også avgrenset en eventuell oppmåling av denne
tomten ved søknad om å etablere festegrunn eller egen grunneiendom. Dette går frem av kartet til
reguleringsplanen. Dette er relevant i denne forbindelse da det er vanskelig å fastslå om den
omsøkte fjerde bygningen kommer innenfor eller utenfor denne formålsgrensen. Om en
dispensasjon gis i dette tilfelle er dette forutsatt at den omsøkte bygningen kommer innenfor
formålsgrensen til tomten.
En dispensasjon i dette tilfelle er av prinsipiell betydning. Dette da det ikke tidligere er tillatt fire
bygninger på tomter som omfattes av reguleringsplanen. Avgjørelsen vil dermed skape presedens
for videre anvendelsen av bestemmelsene til planen. I dette tilfelle vurderer Rådmannen at en
eventuell dispensasjon vil sette bestemmelsene i reguleringsplanen vesentlig til side.
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Søker beskriver i sin søknad at den fjerde bygningen skal nyttes til ved- og redskapsbu. Bygning for
slik bruk er allerede realisert på tomten og er omsøkt og vedtatt i sak 54/92B av 07.07.92. Det er
allikevel paradoksalt at et slikt bygg kan realiseres som tilbygg til eksisterende uthus så lenge totalt
bebygd areal for sekundærbygg ikke overstiger 80 m². I denne saken vurderer Rådmannen allikevel
ulempene, med å åpne for flere småhus innenfor reguleringsplanen, som større enn fordelene. En
dispensasjon vil per i dag ha liten konsekvens for hvordan hyttefeltet fremstår. Rådmannen
registrerer at mange hyttetomter i planen ikke er realisert. En åpning for flere hus per tomt vil trolig
i liten grad påvirke hvordan hyttefeltet fremstår i dag, derimot vil mange småhus ha større
betydning for hvordan feltet vil fremstå estetisk når alle tomtene er realisert.
Rådmannen vurderer at en eventuell dispensasjon har liten konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet
og tilgjengelighet i denne saken.
En eventuell realisering av det omsøkte tiltaket kan utløse krav om at festeforholdet blir oppmålt til
festegrunn. Dette på bakgrunn av at ett punktfeste i all hovedsak skal omfatte en bygning.
Bestemmelsen er hjemlet i matrikkelloven og presisert i Prinsipputtalelse fra Miljødepartementet knyttet til
matrikkelloven – om adgang til å opprette grunneiendom i uregistrert jordsamie mv., underpunkt 2.
Prinsipputtalelsen er vedlagt.
Vurdering av prinsippene i naturmangfoldlovens § 7-12:
§ 8 – Kunnskapsgrunnlaget anses som godt nok i denne saken.
§ 9 – Føre-var-prinsippet vurderes som ikke relevant.
§ 10 – Økosystemets tilnærming og samlet belastning vurderes til å ikke bli større.
§ 11 – Kostnadene og miljøforringelsene skal bæres av tiltakshaver.
§ 12 – Tiltakshaver er ansvarlig for at miljøforsvarlige teknikker nyttes
Oppsummert vurderer Rådmannen at det omsøkte tiltaket setter bestemmelsene i reguleringsplanen
vesentlig til side. Videre vurderes ulempene ved å gi dispensasjon som større enn fordelene. Om slik
tillatelse skal gis bør dette skje ved en reguleringsendring for å sikre lik behandling av
hjemmelshavere som omfattes av planen.
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 avslår Midtre Gauldal kommune søknad om
dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Gammelvollia hyttefelt (planID: 2009008) som
omsøkt.
Avslaget begrunnes med at et slikt avvik fra reguleringsplan bør omfatte hele planen og ikke
behandles særskilt for en enkelt tomt. En dispensasjon vil skape presedens og tiltak, som det
omsøkte, bør planavklares ved en reguleringsendring.
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Reguleringsplanfor Gammelvollia hytteområde
Forslagtil endredereguleringsbestemmelser
Endringsforslag23.04.10OYA
Revidert03.01.11OYA
1.1 Fritidsbebyggelse
Reguleringsbestemmelsene
gjelder for ny bebyggelseinnenfor planområdet.
Felles bestemmelser
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Det kan oppføreshytte medtilhørendeanneksog uthus/garasjepå hver tomt (i alt 3
bygg).
Størstetillatte bebygd areal(BYA) på hver tomt er 250 kvm. Maks størrelsepå anneks
er 40 kvm og uthus/garasjeer 40 kvm, til sammen80 kvm. Det tillates hytte med
”oppstuggu”.Maks tillatt areal”oppstuggu”er 35 % av bebygd arealhytte.
Maks mønehøy
de for hytte er 690 cm i flatt terrengog 720 cm i skrånendeterreng..
Maks mønehøy
de uthusog annekser 460 cm. Avstanden målesover gjennomsnittlig
terreng.
Takvinkel skal væremellom 200 og 300. Hytte, uthusog anneksskal ha lik takvinkel.
Bebyggelsenskal ligge lavt i terrengetog tilpasseseksisterendeterrengpå tomta.
Størstetillatte mur- og pillarhøyde er maksimalt40 cm i flatt terrengog maksimalt70
cm i skrånende terreng.Avstandenmålesover gjennomsnittligterreng.
Det tillates ikke planeringut over det som er nødvendigfor en hensiktsmessig
plasseringav hytte, uthusog anneks.
Vedlagt byggesøknaden
skal det følge snitt/profiler somviser byggetsplassering i
terrenget.
Terasseskal trappesnedtil terrengnivåder terrengeter skrått.Avstandmellom terasse
og terrengskal maksimaltvære80 cm. Et evt rekkverkskal ha mørkejordfargersom
harmonerermedøvrig bebyggelsepå tomta.
Hovedmøneretningenskal følge kotenei terrenget.
Ved f argesettingskal det benyttesmørkejordfargeri brunt, grått og sort.
Tak skal ha torv.
Fundamentering:
plate på mark, ringmur eller pilarer. Benyttespilarer skal åpning
mellom terrengog hytte kles igjen.
Det tillates inngjerdesmaks.200 kvm av tomta(i tillegg til de kvm sominngåri hytta)
i tilknytning til inngangspartiog uteområde.
Det boresetter vannog etablereshøydebasseng
for å sikre tilfredsstillende
vannforsyning.Vann kan leggesinn i alle hytter og føresfrem til tomtenevia felles
ledningsnett.Det etableresfelles avløpssy
stemhvor avløpfra alle hytter føresfrem til
felles renseanlegg.
Byggetillatelsekan ikke gis før det foreliggergodkjentplan for vannog avløpfor alle
tomter.
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1.2 Spesialområder
1.2.1 Privat veg og parkering
• Maksimalvegbreddeer 5 m. inkl veggrøft(1 m på hver side).
• Vegene skal tilpassesterrenget.
• På myrdragskal dreneringog stikkledningerledevannsigetpå en måtesom ikke blir til
ulempefor ny og eksisterendebebyggelse.
• For tomter som ikke grensertil veg, skal det parkerespå nærmesteinnregulertep-plass.
• For de resterendehytteneskal parkeringskje på egentomt.
1.2.2 Bevaringav bygningerog anlegg
• Kulturminneneinnenbevaringsområdene
kan væreav en slik alderat de er fredetetter
kulturminneloven.Det sammegjelderfor en sikringssonei et 5 m bredtbeltefra
kulturminnets ytterkant.
• Innenbevaringsområdene
må det ikke skje noenform for inngrepeller tiltak. Eventuelle
nødvendige,mindretiltak innenområdenemå gjøresredefor særskilt,og må godkjenne
savkulturminnemyndighetene(fylkeskommunen).
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1.gangs behandling i det faste utvalget for plansaker
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2.gangs behandling i det faste utvalget for plansaker

Kommunestyrets vedtak:
PLANEN UTARBEIDET AV:

SAKSNR. TEGNNR. SAKSBEH.
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Saksframlegg

Arkivnr.
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2015/1703-1
Utvalgssak
Møtedato
58/15
22.06.2015
Saksbehandler: Hubertina Doeven

Delegerte saker NPM 2015 - januar-mai

Dokumenter i saken:
1 S Delegerte saker NPM 2015 - januar-mai
Vedlegg: Delegerte saker

Saksopplysninger
Delegerte saker fram til og med mai 2015 legges fram i møtet.

Rådmannens innstilling
Delegerte saker som framlagt i møte tas til orientering
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Delegerte vedtak

ePhorte ®

Seleksjon:

Utvalg: 31 - Delegerte saker - Næring, plan og miljø, Utvalgssaksår: 2015

Rapport generert:

03.06.2015

Utvalg

Løpenr

Saksnr

Type

Dato

DNPM

Tittel

Status Saksbehandler

32/2015

1/15

DS

05.01.2015 Søknad om tiltak uten ansvarsrett - tilbygg på fritidsbebyggelse på gbnr 215/26 på Rognes
Tiltakshavere: Ann Astrid og Oddgeir Rokseth

J

Ola Hage

DNPM

63/2015

2/15

DS

06.01.2015 Søknad om utslippstillatelse/igangsettingstillatelse for sanitærvann fra bolig på eiendommen gbnr
230/218 på Singsås.
Tiltakshaver: Rune D. Digre

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

14520/2014 3/15

DS

07.01.2015 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 51/2 - Ytterøien, Støren - søker Frank
Vidar Harstad

J

Ola Hage

DNPM

157/2015

4/15

DS

08.01.2015 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 173/1/3 - 7298 Budalen - søker Jan
Erik Buan

J

Ola Hage

DNPM

211/2015

5/15

DS

16.01.2015 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg <50 m2 - gbnr 400/1/11 - Hauka, 7288
Soknedal - tiltakshaver Carl Gustav Lund

J

Ola Hage

DNPM

276/2015

6/15

DS

08.01.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg driftsbygning på eiendommen gbnr 79/1 i Soknedal.
Tiltakshaver: Jens Gynnild

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

388/2015

7/15

DS

13.01.2015 Forpaktningskontrakt - gbnr 131/1 - eier Ivar Eivind Solberg - forpakter Odd Jomar Heggvold

J

Signe Lise Skjerdal

DNPM

437/2015

8/15

DS

13.01.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - ladestasjon for el-biler på Prestteigen, eiendommen gbnr 45/275 på
Støren.
Tiltakshaver: EV Power AS

R

Odd Wilhelmsen

DNPM

608/2015

9/15

DS

16.01.2015 Delegert vedtak - søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av anneks/uthus til hytte - gbnr 163/9 tiltakshaver Svein Erik Halvorsen

J

Ola Hage

DNPM

623/2015

10/15

DS

16.01.2015 Søknad om utslippstillatelse/igangsettingstillatelse for sanitærvann fra fritidsbolig på eiendommen
gbnr 173/1 i Budalen.

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

822/2015

11/15

DS

22.01.2015 Vedtak - Søknad om bygging av landbruksveg - gbnr 131/8 - Odd Trøen

J

Kai Børge Amdal

DNPM

892/2015

12/15

DS

29.01.2015 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 118/2 - Ola Arvid Røe

J

Aril Røttum

DNPM

902/2015

13/15

DS

23.01.2015 Vedtak - Søknad om bygging av landbruksveg - gbnr 278/1 - Axel Tobias Sanderud

J

Kai Børge Amdal

DNPM

969/2015

14/15

DS

24.02.2015 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 136/1 - Støvran, 7290 Støren rekvirent Arve Vingelen

J

Ola Hage

DNPM

1094/2015

15/15

DS

28.01.2015 Delegert vedtak - søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 230/8/2 - rekvirent
Morten Singsaas

J

Ola Hage

DNPM

1110/2015

16/15

DS

28.01.2015 Delegert vedtak - søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 230/9/2 - rekvirent Ola
Knudsen

J

Ola Hage

DNPM

1197/2015

17/15

DS

29.01.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - igangsettingstillatelse forretningsbygg på eiendommen gbnr 45/384 på
Støren.
Tiltakshaver: Moøya Støren AS

J

Odd Wilhelmsen

Side: 1 av
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8

Utvalg

Løpenr

Saksnr

Type

Dato

Tittel

Status Saksbehandler

DNPM

1270/2015

18/15

DS

09.02.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - bruksendring og innredning loftsdel garasje til boenhet, eiendommen
gbnr 47/6.
Tiltakshaver: Bjørn Ragnar Hagen

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

1341/2015

19/15

DS

03.02.2015 Vedtak - Søknad om bygging av landbruksveg - gbnr 166/1 - Per Erik Sørløkken

J

Kai Børge Amdal

DNPM

1595/2015

20/15

DS

05.02.2015 Ulovlighetsoppfølging - oppføring redskapshus på eiendommen gbnr 71/1 i Budalen.
Tuiltakshaver: Knut Storrø

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

1964/2015

21/15

DS

12.02.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring bolig og frittstående garasje på eiendommen gbnr 230/215
på Singsås.
Tiltakshaver

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

1339/2015

22/15

DS

12.02.2015 Delegert vedtak: Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - bruksendring fra
fritidsformål til forretningsformål - gbnr 84/14 - 7288 Soknedal - tiltakshaver Jan Saugen

J

Håvard Kvernmo

DNPM

803/2015

23/15

DS

12.02.2015 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Sørmoen - fradeling av areal - gbnr 48/1 og 48/2,
7290 Støren - søkere Anders Holte og Siv Anita Nerøien

J

Håvard Kvernmo

DNPM

2047/2015

24/15

DS

16.02.2015 Forpaktningskontrakt - gbnr 124/4 - bortforpaktere Solveig og Ole Ivar Husøy - forpakter Knut Ivar
Eidem

J

Signe Lise Skjerdal

DNPM

2075/2015

25/15

DS

17.02.2015 Søknad om endring gitt tillatelse - endring ansvarsretter for boligbygg på eiendommen gbnr 220/9 på
Kotsøy.
Tiltakshaver: Kristinn Kristisson

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

2149/2015

26/15

DS

24.02.2015 Delingsbehandling/jordlovsbehandling - fradeling av bebygd hyttetomt - gbnr 49/2 - søkere Marit
Flatås og Maren Flatås

J

Ola Hage

DNPM

2183/2015

27/15

DS

18.02.2015 Søknad om igangsettingstillatelse - bæresystem i stål, samt vegger og tak - til forretningsbygg på
eiendommen gbnr 45/272 på Støren.
Tiltakshaver: Moøya Støren AS

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

2445/2015

28/15

DS

24.02.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - skilting "post i butikk" på Coop Marked, eiendommen gbnr 81/11 i
Soknedal.
Tiltakshaver: Postnord Logistics (Tollpost Globe)

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

2443/2015

29/15

DS

24.02.2015 Delingsbehandling - fradeling av grunneiendom - gbnr 3/39 - rekvirent Eiendom og Kommunalteknikk

J

Ola Hage

DNPM

2455/2015

30/15

DS

24.02.2015 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - riving del av fjøs på eiendommen gbnr 102/1 i
Soknedal.
Tiltakshaver: Kjell Løkken

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

2452/2015

31/15

DS

24.02.2015 Delingsbehandling - fradeling av grunneiendom - gbnr 3/39 - rekvirent Eiendom og Kommunalteknikk

J

Ola Hage

DNPM

2472/2015

32/15

DS

24.02.2015 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tak over veranda til bolig på eiendommen gbnr 3/203.
Tiltakshaver: Jostein Brattset

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

2486/2015

33/15

DS

25.02.2015 Delingsbehandling - fradeling av grunneiendom - gbnr 81/39 - rekvirent Midtre Gauldal kommune,
Eiendom og kommunalteknikk

J

Ola Hage

DNPM

2530/2015

34/15

DS

25.02.2015 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg jakt- og fiskebu i Hukkulvatna naturreservat, på
eiendommen gbnr 236/25.
Tiltakshaver: Statskog SF

J

Odd Wilhelmsen

Side: 2 av
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8

Utvalg

Løpenr

Saksnr

Type

Dato

Tittel

Status Saksbehandler

DNPM

2510/2015

35/15

DS

09.04.2015 Delingsbehandling/jordlovsbehandling - fradeling av gårdstun og seter - hhv gbnr 263/2 og 294/4,
7387 Singsås - Peter Georg Mahlum

J

Ola Hage

DNPM

2572/2015

36/15

DS

26.02.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - bruksendring og innredning loftsdel garasje til ny boenhet på
eiendommen gbnr45/317 på Støren. Ulovlighetsoppfølging.
Tiltakshaver: Gøran Fossmo

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

2425/2015

37/15

DS

02.03.2015 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 269/1, 265/9 og 265/37 - søkere Margrethe
Sesseng Fløttum og Arnt Håkon Fløttum

J

Aril Røttum

DNPM

2586/2015

38/15

DS

26.02.2015 Høringsbrev:Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Gammelvollia hytteområde - endring av
takvinkel på hytte - Hans Are Knudtzon

J

Håvard Kvernmo

DNPM

2616/2015

39/15

DS

27.02.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring ny seterbu samt flytting sefrakregistrert løe på eiendommen
gbnr 97/3 i Soknedal.
Tiltakshavere: Bente og Arnt Jostein Buum

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

2638/2015

40/15

DS

27.02.2015 Vedtak - Melding om hogst i vernskog - gbnr 50/1 - Eivind Dragset

J

Kai Børge Amdal

DNPM

2761/2015

41/15

DS

02.03.2015 Søknad om utslippstillatelse/igangsettingstillatelse for sanitærvann fra våningshus på eiendommen
gbnr 198/2 i Budalen.
Tiltakshaver: Arnt Storrøsæter

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

2813/2015

42/15

DS

03.03.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - adkomstveg til hytte på eiendommen gbnr 408/1/15 ved
Sevilltjønnvollen.
Tiltakshaver: Arnt Aune

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

2917/2015

43/15

DS

06.03.2015 Vedtak - Søknad om bygging av landbruksveg - gbnr 4/1 - Jon Ingvar Bones

J

Kai Børge Amdal

DNPM

3056/2015

44/15

DS

06.03.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - riving 8 stk bygg på eiendommen gbnr 45/87 på Støren.
Tiltakshaver: Midtre Gauldal kommune

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

3164/2015

45/15

DS

10.03.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring boligbygg m/4 boenheter + 4 uteboder på eiendommen gbnr
3/261 på Frøset.
Tiltakshavere: Toril og Frode Solheim

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

2358/2015

46/15

DS

11.03.2015 Delingsbehandling/jordlovsbehandling - fradeling av grunneiendom - gbnr 73/1/3 - 7288 Soknedal rekvirent John Sigfred Bordal

J

Ola Hage

DNPM

1556/2015

47/15

DS

11.03.2015 Klage på vedtak - fradeling av jord - og skogsareal - gbnr 179/3

J

Aril Røttum

DNPM

3333/2015

48/15

DS

11.03.2015 Vedtak - Søknad om bygging av landbruksveg - gbnr 118/2 - Ola Arvid Røe

J

Kai Børge Amdal

DNPM

3401/2015

49/15

DS

13.03.2015 Vedtak - Søknad om bygging av landbruksveg- Storløkkjvegen - gbnr 47/2 - Henrik Presthus

J

Kai Børge Amdal

DNPM

3424/2015

50/15

DS

13.03.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - terrengendring område for oppføring forretningsbygg på eiendommen
gbnr 45/385 og 386
Tiltakshaver: Moøya Næringspark

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

3461/2015

51/15

DS

16.03.2015 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg bolig på eiendommen gbnr130/51 Soknedal.
Tiltakshaver: Jorunn S. Johansen

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

3468/2015

52/15

DS

16.03.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - driftsbygning/redskapshus på eiendommen gbnr 64/1 ved
Ramstadsjøen
Tiltakshaver: Leif Tømmerås

J

Odd Wilhelmsen

Side: 3 av
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Utvalg

Løpenr

Saksnr

Type

Dato

Tittel

Status Saksbehandler

DNPM

3473/2015

53/15

DS

16.03.2015 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - riving/bygging nytt naust på eiendommen gbnr 231/1
vef Holtsjøen
Tiltakshaver: Egil Røsbjørgen

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

3483/2015

54/15

DS

16.03.2015 Søknad om endring gitt tillatelse - skifting ansvarsrett i forbindelse med oppføring bolig på
eiendommen gbnr 265/42 i Soknedal.
Tiltakshaver: Eirik Kosberg

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

3555/2015

55/15

DS

17.03.2015 Delingsbehandling/jordlovsbehandling - fradeling av grunneiendom - gbnr 98/1 - rekvirent Nils
Sigmund Århaug

J

Ola Hage

DNPM

3610/2015

56/15

DS

16.03.2015 Søknad om utslippstillatelse /igangsettingstillatelse for sanitærvann fra hytte på eiendommen gbnr.
65/7 ved Ramstadsjøen.
Tiltakshaver: Ingvar Tyssekvam

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

3693/2015

57/15

DS

17.03.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - utbygging veg- vann- og avløpsanlegg i Nyhus boligfelt i Soknedal.
Tiltakshaver: Midtre Gauldal kommune

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

3844/2015

58/15

DS

20.03.2015 Delingssak - boligtomt i Nyhus boligfelt - gbnr 81/39 - 7288 Soknedal - søker Midtre Gauldal
kommune - Eiendom og kommunalteknikk

J

Ola Hage

DNPM

3858/2015

59/15

DS

20.03.2015 Delingssak - boligtomt i Nyhus boligfelt - gbnr 81/39 - 7288 Soknedal - søker Midtre Gauldal
kommune - Eiendom og kommunalteknikk

J

Ola Hage

DNPM

3859/2015

60/15

DS

20.03.2015 Delingssak - boligtomt i Nyhus boligfelt - gbnr 81/39 - 7288 Soknedal - søker Midtre Gauldal
kommune - Eiendom og kommunalteknikk

J

Ola Hage

DNPM

3930/2015

61/15

DS

23.03.2015 Delingssak - boligtomt i Nyhus boligfelt - gbnr 81/39 - 7288 Soknedal - søker Midtre Gauldal
kommune - Eiendom og kommunalteknikk

J

Ola Hage

DNPM

3806/2015

62/15

DS

18.03.2015 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - boligtomt i Nyhus boligfelt - gbnr 81/39 7288 Soknedal - søker Midtre Gauldal kommune - Eiendom og kommunalteknikk

J

Ola Hage

DNPM

3933/2015

63/15

DS

23.03.2015 Delingssak - boligtomt i Nyhus boligfelt - gbnr 81/39 - 7288 Soknedal - søker Midtre Gauldal
kommune - Eiendom og kommunalteknikk

J

Ola Hage

DNPM

3935/2015

64/15

DS

23.03.2015 Delingssak - boligtomt i Nyhus boligfelt - gbnr 81/39 - 7288 Soknedal - søker Midtre Gauldal
kommune - Eiendom og kommunalteknikk

J

Ola Hage

DNPM

3986/2015

65/15

DS

27.03.2015 Delingssak/jordlovsbehandling - fradeling av hyttetomt - gbnr 263/4, 7387 Singsås - søker Kari
Sanderud

J

Ola Hage

DNPM

3990/2015

66/15

DS

10.04.2015 Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - 2014/2015

J

Aril Røttum

DNPM

4060/2015

67/15

DS

24.03.2015 Vedtak - Dispensasjoner båndtvang 2015 - Soknedal Grunneierlag

J

Kai Børge Amdal

DNPM

4066/2015

68/15

DS

24.03.2015 Vedtak - Dispensasjoner båndtvang 2015 - Støren JFF

J

Kai Børge Amdal

DNPM

4242/2015

69/15

DS

27.03.2015 Delingssak/jordlovsbehandling - fradeling av tilleggsareal - gbnr 215/1 - rekvirent Ingebrigt Tormod
Huus

J

Ola Hage

DNPM

4250/2015

70/15

DS

27.03.2015 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg redskapshus på eiendommen gbnr 48/1 på
Støren.
Tiltakshaver: Anders Holte

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

4290/2015

71/15

DS

27.03.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - riv8ing bygning/bolig på eiendommen gbnr 147/15 i Soknedal.
Tiltakshavere: Jorun Bakken og Johan Budak
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Tiltakshavere: Jorun Bakken og Johan Budak
DNPM

4302/2015

72/15

DS

27.03.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring hytte på eiendommen gbnr 155/18 i Soknedal.
Tiltakshaver Jan Morten Fossum

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

4331/2015

73/15

DS

30.03.2015 Delingssak - fradeling av tomt nr 3 og 5 - gbnr 263/2 - rekvirent Peter Georg Mahlum

J

Ola Hage

DNPM

4392/2015

74/15

DS

30.03.2015 Dispensasjoner båndtvang 2015 - Fjellstyrene i Budal, Singsås og Soknedal

J

Kai Børge Amdal

DNPM

4600/2015

75/15

DS

09.04.2015 Byggesaksbehandling - riving av hytte og oppføring av hytte og anneks - gbnr 1/37 på Støren
Tiltakshaver: Jan Gunnar Holthe

J

Ola Hage

DNPM

4849/2015

76/15

DS

14.04.2015 Delingsbehandling - fradeling av boligtomt - gbnr 3/39 - Frøset - 7290 Støren - søker Midtre Gauldal
kommune

R

Ola Hage

DNPM

4852/2015

77/15

DS

15.04.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg/lagerhall til Lillerønniing Snekkerfabrikk på eiendommen gbnr
278/17 på Kotsøy.
Tiltakshaver: Lillerønning Snekkerifabrikk AS

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

4892/2015

78/15

DS

15.04.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - riving tilbygg på Lillerønning Snekkerifabrikk på eiendommen gbnr
278/17 på Kotsøy.
Tiltakshaver: Lillerønning Snekkerifabrikk AS

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

4979/2015

79/15

DS

20.04.2015 Søknad om igangsetingstillatelse - trinn 3 - til forretningsbygg på eiendommen gbnr 45/384 på
Moøya.
Tiltakshaver: Moøya Støren AS

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

4977/2015

80/15

DS

17.04.2015 Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak - oppføring hytte - gbnr 173/1/3 - 7298 Budalen - tiltakshaver
Jan Erik Buan

J

Ola Hage

DNPM

5148/2015

81/15

DS

22.04.2015 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring fyrhus på landbrukseiendommen gbnr 141/1
i Soknedal.
Tiltakshaver: Sigbjørn Haukås

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

5182/2015

82/15

DS

27.05.2015 Søknad om utslippstillatelse/igangsettingstillatelse for sanitærvann fra enebolig på eiendommen gbnr
230/215 på Singsås.
Tiltakshaver: Tone Andøl og Jan Harald Fløttum

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

5183/2015

83/15

DS

23.04.2015 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg til fritidsbolig på eiendommen gbnr 176/8 i
Bjørkåsen hyttefelt
Tiltakshavere: Odd Arne Losen og Rolf Soknes

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

5222/2015

84/15

DS

24.04.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring våningshus på landbrukseiendommen gbnr 130/1 i Soknedal
Tiltakshaver: Robert Aune Solberg

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

5269/2015

85/15

DS

24.04.2015 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg veranda på eiendommen gbnr 3/49 på Frøset.
Tiltakshaver: Martin Ree

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

5313/2015

86/15

DS

27.04.2015 Vedtak - Søknad om bygging av landbruksveg - Garlivegen

J

Kai Børge Amdal

DNPM

5338/2015

87/15

DS

28.04.2015 Vedtak - Søknad om bygging av landbruksveg - gbnr 232/3 - Husmann-Hindbjørg - søker Harald
Sommervold

J

Kai Børge Amdal

DNPM

5327/2015

88/15

DS

27.04.2015 Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak - oppføring av anneks til hytte - gbnr 20/19 - 7295 Rognes
Tiltakshaver: Olav Granøien

J

Ola Hage
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DNPM

5376/2015

89/15

DS

28.04.2015 Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg til redskapshus - gbnr 221/2 Kotsøy, 7387 Singsås
Tiltakshaver: Signe Hyttebakk og Joar Børø

J

Ola Hage

DNPM

5428/2015

90/15

DS

28.04.2015 Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak - bygging av gårdsvei - gbnr 137/2, 7288 Soknedal
Tiltakshaver: Marius Asklund

J

Ola Hage

DNPM

5461/2015

91/15

DS

04.05.2015 Forpaktningskontrakt - gbnr 127/2 - grunneier Knut Solberg - forpakter Erik Olaf Solberg

J

Signe Lise Skjerdal

DNPM

5494/2015

92/15

DS

28.04.2015 Som tillatelse til tiltak - ombygging/restaurering del av Støren helsesenter, "rød avdeling", på
eiendommen gbnr 45/252 på Støren.
Tiltakshaver: Midtre Gauldal kommune

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

5517/2015

93/15

DS

30.04.2015 Delingsbehandling - tomt nr 8 og 2 i Varghaugen hyttefelt - gbnr 138/1 - 7288 Soknedal - Ole Henrik
Halseth

J

Ola Hage

DNPM

5553/2015

94/15

DS

29.04.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - riving uthus på eiendommen gbnr 45/79 på Støren.
Tilrtakshaver: Stian Aleksander Løberg

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

5556/2015

95/15

DS

29.04.2015 Vedtak - Søknad om bygging av landbruksveg - utbedring av bruer - gbnr 401/1 - Endal seterveg

R

Kai Børge Amdal

DNPM

5571/2015

96/15

DS

30.04.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg forretningsbygg på eiendommen gbnr 2/32 i Moøya.
Tiltakshaver: Harald Larsen Rørlegger AS

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

5574/2015

97/15

DS

30.04.2015 Byggesaksbehandling - tiltak uten ansvarsrett - tilbygg kufjøs og utvidelse melkebu - gbnr 118/2 Sørbygda, 7288 Soknedal
Tiltakshaver: Ola Arvid Røe

J

Ola Hage

DNPM

5589/2015

98/15

DS

30.04.2015 Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av redskapshus - gbnr 173/3 7298 Budalen
Tiltakshaver: Kjell Torleif Enlid

J

Ola Hage

DNPM

5800/2015

99/15

DS

06.05.2015 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - del av gbnr 104/4 - Jens Ingvar Dragset

J

Aril Røttum

DNPM

5828/2015

100/15

DS

05.05.2015 Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig - gbnr 83/12 - Langvatnet, Garli,
7288 Soknedal
Tiltakshaver: Jan Ove Staverløkk

R

Ola Hage

DNPM

5901/2015

101/15

DS

08.05.2015 Vedtak - Søknad om fellingstillatelse - Hugås vald.

J

Kai Børge Amdal

DNPM

5933/2015

102/15

DS

08.05.2015 Vedtak - søknad om tilleggsdyr - elg, Willmannsøien-Fjeset

J

Kai Børge Amdal

DNPM

5935/2015

103/15

DS

07.05.2015 Vedtak - søknad om godkjennelse av vald for rådyr - Kåre Olav Skain

J

Kai Børge Amdal

DNPM

5942/2015

104/15

DS

07.05.2015 Vedtak - Forlengelse av planperiode - Høgkjetilen driftsplanområde

J

Kai Børge Amdal

DNPM

5951/2015

105/15

DS

07.05.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg våningshus på eiendommen gbnr 189/1 i Budalen.
Tiltakshaver: Kristoffer Hyttehaug

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

5959/2015

106/15

DS

08.05.2015 Søknad om økning av bomveisatser - Vindstadveien

J

Aril Røttum

DNPM

5990/2015

107/15

DS

08.05.2015 Vedtak - Melding om hogst i vernskog - gbnr 11/1 - Ola Løkken

J

Kai Børge Amdal

DNPM

6042/2015

108/15

DS

15.05.2015 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 221/2 - Joar Talsnes Børø og Signe
Hyttbakk

J

Aril Røttum
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DNPM

6053/2015

109/15

DS

11.05.2015 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - overbygning standplass leirduebane på eiendommen
gbnr 169/1 i Budalen.
Tiltakshaver: Trond Arne Krigsvoll

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

6072/2015

110/15

DS

11.05.2015 Søknad om endring gitt tillatelse - takoverbygg nordfasade til forretningsbygg på eiendommen gbnr
45/384.
Tiltakshaver: Moøya Støren AS

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

6073/2015

111/15

DS

11.05.2015 Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig - gbnr 177/28 - Gammelvollia
Hyttefelt, 7298 Budalen
Tiltakshaver: Hans Are Knudtzon

J

Ola Hage

DNPM

6084/2015

112/15

DS

12.05.2015 Delingsbehandling/jordlovsbehandling - deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 5/1 rekvirert Tor-Odd Bones

J

Ola Hage

DNPM

5017/2015

113/15

DS

12.05.2015 Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak - oppføring av garasje - gbnr 130/22 og 130/23 - Nybo, 7288
Soknedal
Tiltakshaver: Odd Ivar Fossum

J

Ola Hage

DNPM

6147/2015

114/15

DS

12.05.2015 Vedtak - søknad om tildeling etter Hjorteviltforskriftens §9 - Ravnås vald

J

Kai Børge Amdal

DNPM

6169/2015

115/15

DS

12.05.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring bolig på eiendommen gbnr 280/3 på Rognes.
Tiltakshavere: Anne Grethe Moen og Andreas Kjelden

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

5673/2015

116/15

DS

12.05.2015 Delingsbehandling/jordlovsbehandling - fradeling av grunneiendom - gbnr 301/2/1 - rekvirent Stein
Hermo

J

Ola Hage

DNPM

6225/2015

117/15

DS

12.05.2015 Byggesaksbehandling - tiltak uten ansvarsrett - tilbygg hytte - gbnr 61/5 - Veltet Ramstadsjøen 7288 Soknedal
Tiltakshavere: Irene og Per Kristian Refseth

J

Ola Hage

DNPM

6255/2015

118/15

DS

13.05.2015 Vedtak - søknad om godkjennelse av nytt vald for storviltjakt - Ravnås

J

Kai Børge Amdal

DNPM

6279/2015

119/15

DS

26.05.2015 Vedtak - Søknad om bygging av landbruksveg - gbnr 67/1 - Halvor Bonesvoll

J

Kai Børge Amdal

DNPM

6403/2015

120/15

DS

18.05.2015 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 32/3 - Jens Petter Storrø

J

Aril Røttum

DNPM

6409/2015

121/15

DS

18.05.2015 Byggesaksbehandling - tiltak uten ansvarsrett - tak over altan - gbnr 29/1 - Bones, 7295 Rognes
Tiltakshaver: Steinar Bones

J

Ola Hage

DNPM

6422/2015

122/15

DS

21.05.2015 Delingsbehandling - fradeling av boligtomt - gbnr 136/2 - 7288 Soknedal - søker Ingeborg Elise
Støver

J

Ola Hage

DNPM

6440/2015

123/15

DS

19.05.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring mikrokraftverk på eiendommen gbnr 223/3 på Singsås
Tiltakshaver: Helge Malum

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

6533/2015

124/15

DS

20.05.2015 Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak - oppføring av garasje - gbnr 258/25 - 7387 Singsås
Tiltakshaver: Gjøran Engesmo

J

Ola Hage

DNPM

6556/2015

125/15

DS

21.05.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring sneskutergarasje på eiendommen gbnr 218/1 på Kotsøy.
Tiltakshaver: Scootergarasjen v/Espen Woldmo

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

6589/2015

126/15

DS

21.05.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - riving driftsbygning etter brann på eiendommen gbnr 144/3 på Sørli.
Tiltakshaver: Morten M. Solberg

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

6610/2015

127/15

DS

22.05.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - riving fjøs/låve på eiendommen gbnr77/8 i Soknedal.
Tiltakshaver: Hans Lefstad
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Tiltakshaver: Hans Lefstad
DNPM

6703/2015

128/15

DS

26.05.2015 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg hytte på eiendommen gbnr 41/35 ved
Ramstadsjøen.
Tiltakshaver: Per Bjarte Sjømæling

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

6711/2015

129/15

DS

26.05.2015 Delingsbehandling - fradeling av tomt nr 4 og 2 - Samsjøvegen hytteområde - gbnr 27/1 - 7295
Rognes - Anders Amdal

J

Ola Hage

DNPM

6733/2015

130/15

DS

27.05.2015 Delingsbehandling/jordlovsbehandling - tilleggsareal til naboeiendom - gbnr 96/4 - 7288 Soknedal Jens Ingvar Vagnild

J

Ola Hage

DNPM

6745/2015

131/15

DS

27.05.2015 Delingsbehandling/jordlovsbehandling - fradeling av grunneiendom - gbnr 137/2 - rekvirenter Rita og
Leif Edvin Solum

J

Ola Hage

DNPM

6887/2015

132/15

DS

29.05.2015 Søknad om utslippstillatelse/igangsettingstillatelse for sanitært avløpsanlegg fra
våningshus/fritidsbolig på eiendommen gbnr 82/4/1 i Soknedal.
Tiltakshaver: Sørbakken AS v/Ola Wang

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

6407/2015

133/15

DS

01.06.2015 Delingsbehandling/jordlovsbehandling - fradeling av grunneiendom - gbnr 117/1 - Rekvirent Torkild
Fledsberg

J

Ola Hage

DNPM

6934/2015

134/15

DS

29.05.2015 Søknad om utslippstillatelse/igangsettingstillatelse for sanitærvann fra hytte på eiendommen gbnr
84/20 på Garli.
Tiltakshaver: Anne Marie Hage Thommasen

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

6970/2015

135/15

DS

02.06.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring fritidsbolig på eiendommen gbnr 84/20 på Garli.
Tiltakshaver: Anne Marie Hage Thomassen

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

7052/2015

136/15

DS

02.06.2015 Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig m/anneks - gbnr 83/15 Langvatnet Garli - 7288 Soknedal
Tltakshaver: Gunn Laila Buskland

F

Ola Hage

DNPM

7082/2015

137/15

DS

02.06.2015 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring redskapshus på landbrukseiendommen
gbnr 166/4 i Budalen.
Tiltakshaver: Odd Vårvik

F

Odd Wilhelmsen

DNPM

7089/2015

138/15

DS

02.06.2015 Søknad om utslippstillatelse/igangsettingstillatelse for sanitærvann fra fritidsbolig på eiendommen
gbnr 94/3 i Soknedal.
Tiltakshaver: Sigfred Røstvoll

F

Odd Wilhelmsen

DNPM

5982/2015

139/15

DS

07.05.2015 Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak - oppføring av garasje - gbnr 47/128 - 7290 Støren
Tiltakshaver: Berit Oline Gundersen

F

Ola Hage

DNPM

7112/2015

140/15

DS

02.06.2015 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - tiltak i LNF-sone 1 - gbfnr 82/4/1 - 7288 Soknedal

R

Ola Hage

DNPM

7113/2015

141/15

DS

03.06.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring garasje på eiendommen gbnr 103/5 i Soknedal.
Tiltakshaver: Nils Petter Røe

F

Odd Wilhelmsen
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