Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Utvalg for næring, plan og miljø
Møterom 346, Støren rådhus
07.11.2016
09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere
beskjed.
Framlagte saker er godkjent av utvalgsleder. Sign………………………….
Svein Fløttum
 Møtet starter med befaring på Gaula natursenter i forbindelse med politisk sak 140/16.
Oppmøte skjer direkte ved Gaula natursenter kl 0900. Møte fortsetter i Midtre Gauldal
rådhus strak etter at befaringen er gjennomført, tentativt kl 1000.
Støren, den 31.10.2016
Hubertina Doeven
Enhetsleder
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Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Lukket

PS
129/16

Referatsaker

RS 50/16

Høring - Forslag til endringer i byggesaksforskriften (SAK)

2016/2325

RS 51/16

Høring - Organisering av eiendomsoppmålingen - forslag
til endringer i matrikkellova

2016/2645

RS 52/16

Protokoll årsmøte 2016 - Norges nasjonalparkkommuner
og nasjonalparklandsbyer samt vedtekter gjeldende fra
150616

2016/568

RS 53/16

Informasjon/høring om revisjon av Miljøpakken

2016/1635

RS 54/16

Høring - regelverket om konsekvensutredninger

2016/3154

RS 55/16

Utslippstillatelse for anleggsvirksomhet i forbindelse med
tunnelvirksomhet på E6 ved Soknedal sentrum - kopi av
brev til Statens vegvesen

2016/1103

RS 56/16

Begrenset høring av reguleringsplanmal

2016/3340

PS
130/16

Vedtak om ileggelse av tvangsmulkt etter pbl § 32-5

2016/2578

PS
131/16

Medlemskap i Utmarkskommunenes sammenslutning USS

2016/3259

PS
132/16

Dispensasjonsbehandling - fra reguleringsplan Bjørkåsen
hytteområde - bygging av bod og vei - gbnr 176/7

2016/2462

PS
133/16

Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel endring av arealformål - gbnr 130/56

2016/2691

PS
134/16

Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel oppføring av bolig og garasje - gbnr 51/7

2016/2720

PS
135/16

Klagebehandling - vedrørende dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr
95/1

2016/3198

PS
136/16

Klagebehandling - vedrørende dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - fradeling av tomt med
hytte/uthus - gbnr 299/1

2016/2980

PS
137/16

Vedtak - Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket oa
- kommunenes behov for 2017

2016/3173

PS
138/16

Vedtak - Budsjett for bruk av rentemidler av skogfondet
2017

2016/3289

PS
139/16

Klagebehandling - klage på dispensasjonsvedtak PS
64/2015 - gbnr 215/9

2016/2835
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Arkivsaksnr

PS129/16Referatsaker
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I følge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

15/5599-23

05.07.2016

Høringsbrev - Forslag til endringer i byggesaksforskriften (SAK)
Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette forslag til forenklinger og
endringer i forskrift om byggesak på høring (SAK). Høringsnotatet med forslag til
forskriftendringer ligger også på departementets hjemmeside www.kmd.dep.no under
Høringer.
Kort om høringsforslaget
Forslaget innebærer mange små endringer som i sum vil gi en mer effektiv og betryggende
byggesaksbehandling. Høringsforslaget innebærer at:
- flere tiltak kan oppføres uten tillatelse fra kommunen
- unødvendig rapporteringsplikt og dobbelt søknadsbehandling av tiltak fjernes
- det blir enklere å forstå hvilke tilbygg som kan oppføres uten tillatelse
- saksbehandlingen knyttet til overtredelsesgebyr vil skje på en mer ensartet,
betryggende og effektiv
- det gjøres språklige og andre redaksjonelle endringer for å gjøre forskriften mer
leservennlig
Praktisk informasjon
Departementet ber om at:
- høringsuttalelsene gis senest 1. oktober 2016
- merknader gis direkte til enkeltbestemmelser i den kronologi og med de overskrifter
som er valgt i høringsutkastet
- høringsinstansene vurderer om saken bør legges frem for eller sendes videre til
underliggende organ eller organisasjoner som ikke står på høringslisten
- høringsuttalelser avgis elektronisk på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn
høringssvar" på følgende lenke www.regjeringen.no/id2506113

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

Kontoradresse
Akersg. 59
http://www.kmd.dep.no/

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 858
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Bolig- og
bygningsavdelingen

Saksbehandler
Elisabeth Fredheim
Faanes
22247264

Høringsuttalelsene vil bli lagt ut departementets nettsider.
Hvis det er spørsmål til høringen kan følgende personer kontaktes:
Elisabeth Fredheim Faanes, elisabeth.faanes@kmd.dep.no - Tlf. 22 24 72 64
Caroline Kongerud, caroline.kongerud@kmd.dep.no - Tlf. 22 24 71 54

Med hilsen

Ole Molnes (e.f.)
avdelingsdirektør
Elisabeth Fredheim Faanes
seniorrådgiver
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Adresseliste
Administrativt forskningsfond
(AFF)
Agdenes kommune
Akademikerne
Akershus fylkeskommune
Alpinanleggenes
Landsforening (ALF)
Alstahaug kommune
Alta kommune
Alvdal kommune
Andebu kommune
Andøy kommune
AOF Norge
Arbeids- og
sosialdepartementet
Aremark kommune
Arendal kommune
Arkiktektenes Fagforbund
Arkitektbedriftene i Norge
Arkitektur- og
designhøgskolen i Oslo (AHO)
Asker kommune
Askim kommune

Rådhuset

7316

LENSVIK

Postboks 1200 Sentrum

0107

OSLO

Rådhuset
Postboks 1403
Andebu sentrum 1
Postboks 187

8805
9506
2560
3158
8483

SANDNESSJØEN
ALTA
ALVDAL
ANDEBU
ANDENES

Postboks 8019 Dep

0030

OSLO

Rådhuset
Postboks 780 Stoa

1798
4809

AREMARK
ARENDAL

Postboks 353
Postboks 2003

1372
1802

ASKER
ASKIM
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Adresseliste
Askvoll kommune
Askøy kommune
Asplan Viak AS
Audnedal kommune
Aukra kommune
Aure kommune
Aurland kommune
Aurskog-Høland kommune
Aust-Agder fylkeskommune
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Averøy kommune
Balestrand kommune
Ballangen kommune
Balsfjord kommune
Bamble kommune
Bardu kommune
Barne- og
likestillingsdepartementet
Bedriftsforbundet
Beiarn kommune
Berg kommune
Bergen Huseierforening
Bergen kommune
Berlevåg kommune
Betongelementforeningen
Bindal kommune
Bioforsk Jord og Miljø
Birkenes kommune
Bjerkreim kommune
Bjugn kommune
Bodø kommune
Bokn kommune
Boligbyggelaget USBL
Boligprodusentenes Forening
Brannfaglig fellesorganisasjon
(BFO)
Bremanger kommune
Brønnøy kommune
Buskerud fylkeskommune
Byggeindustrien
Byggemiljø
Byggenæringens
Landsforening (BNL)

Postboks 174
Postboks 323

6988
5323

ASKVOLL
KLEPPESTØ

Rådhuset
Kommunehuset
Postboks 134
Vangen 1
Rådhusveien 3
Postboks 788 Stoa
Kommunehuset
Sætremarka 2
Postboks 152 Bruhagen
Kong Beles veg 20
Postboks 44
Rådhusgata 11
Pb. 80
Postboks 401

4525
6480
6689
5745
1940
4809
5392
5943
6538
6899
8546
9050
3993
9365

KONSMO
AUKRA
AURE
AURLAND
BJØRKELANGEN
ARENDAL
STOREBØ
AUSTRHEIM
AVERØY
BALESTRAND
BALLANGEN
STORSTEINNES
LANGESUND
BARDU

Postboks 8036 Dep

0030

OSLO

Moldjord
Skaland

8110
9385

MOLDJORD
SKALAND

Postboks 7700
Torget 4

5020
9980

BERGEN
BERLEVÅG

Rådhuset

7980

TERRÅK

Postboks 115
Postboks 17
Rådhuset
Postboks 319
Boknatun

4795
4389
7160
8001
5561

BIRKELAND
VIKESÅ
BJUGN
BODØ
BOKN

Postboks 104
Rådhuset
Postboks 3563

6721
8905
3007

SVELGEN
BRØNNØYSUND
DRAMMEN
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Adresseliste
Byggevareindustriens Forening
Byggfakta AS
Bygland kommune
Bykle kommune
Bærum kommune
Bø kommune
Bø kommune
Bømlo kommune
Båtsfjord kommune
Chr. Michelsens institutt
Civitas AS
Cowi AS
Datatilsynet
Deltasenteret
Den norske Advokatforening
Den Polytekniske Forening
Det kgl.selskap for Norges vel
Det norske skogselskap
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for forvaltning og
IKT
Direktoratet for
nødkommunikasjon
Direktoratet for
samfunnssikkerhet og
beredskap
DNV - GL
Dovre kommune
Drammen kommune
Drangedal kommune
Dyrøy kommune
Dønna kommune
Econa
Eid kommune
Eide kommune
Eidfjord kommune
Eidsberg kommune
Eidskog kommune
Eidsvoll kommune
Eiendomsspar AS
Eigersund kommune
EL & IT-Forbundet
Elverum kommune

Kommunehuset
Rådhuset
Rådhuset
Postboks 83
Rådhuset
Kommunehuset
Postboks 610

4745
4754
1304
3833
8475
5430
9991

BYGLAND
BYKLE
SANDVIKA
BØ I TELEMARK
STRAUMSJØEN
BREMNES
BÅTSFJORD

Postboks 8177 Dep

0034

OSLO

Postboks 4720 Sluppen
Postboks 8742 Youngstorget

7468
0028

TRONDHEIM
OSLO

Postboks 8115 Dep

0032

OSLO

Postboks 7 Nydalen PIB

0410

Oslo

Postboks 2014

3103

TØNSBERG

Kongsv. 4
Engene 1
Gudbrandsvei 7
Dyrøytunet 1
Solfjellsjøen

2662
3008
3750
9311
8820

DOVRE
DRAMMEN
DRANGEDAL
BRØSTADBOTN
DØNNA

Rådhusvegen 11
Simadalsvegen 1
Ordfører Voldens vei 1
Postboks 94
Rådhusgata 1

6770
6490
5783
1850
2230
2080

NORDFJORDEID
EIDE
EIDFJORD
MYSEN
SKOTTERUD
EIDSVOLL

Postboks 580

4379

EGERSUND

PB 403

2418

ELVERUM
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Adresseliste
Enebakk kommune
Energi Norge
Engerdal kommune
Enova SF
Entreprenørforeningen - Bygg
og Anlegg (EBA)
Etne kommune
Etnedal kommune
Evenes kommune
Evje og Hornnes kommune
Fafo - Institutt for arbeidslivsog velferdsforskning
Fagforbundet
Farsund kommune
Fauske kommune
Fedje kommune
Fellesforbundet
Fet kommune
Finansdepartementet
Finansnæringens
Hovedorganisasjon
Finnmark fylkeskommune
Finnøy kommune
Fitjar kommune
Fjaler kommune
Fjell kommune
Flakstad kommune
Flatanger kommune
Flekkefjord kommune
Flesberg kommune
Flora kommune
Flå kommune
Folkeuniversitetet
Buskerud/Vestfold
Folkeuniversitetet Øst
Folldal kommune
Forbrukerrådet
Foreningen for Ventilasjon
Kulde og Energi
Forsand kommune
Forsikringsselskapenes
Godkjenningsnemnd (FG)
Forsvarets ingeniørhøgskole
Forsvarsbygg

Prestegårdsveien 4

1912

ENEBAKK

Engerdalsveien 1794

2440

ENGERDAL

Postboks 54
Kyrkjevegen 10 Bruflat
Postboks 43
Evjemoen

5591
2890
8539
4735

ETNE
ETNEDAL
BOGEN I OFOTEN
EVJE

Postboks 2947 Tøyen

0608

OSLO

Postboks 100
Postboks 93
Stormarkvegen 49

4552
8201
5947

FARSUND
FAUSKE
FEDJE

Postboks 100
Postboks 8008 Dep

1901
0030

FETSUND
OSLO

Fylkeshuset
Rådhuset
Postboks 83
Postboks 54
Postboks 184
Postboks 24
Kirkegaten 50
Postmottak
Markegata 51
Kommunehuset

9815
4160
5418
6961
5342
8380
7770
4400
3623
6900
3539

VADSØ
FINNØY
FITJAR
DALE I SUNNFJORD
STRAUME
RAMBERG
FLATANGER
FLEKKEFJORD
LAMPELAND
FLORØ
FLÅ

Postboks 463 Sentrum

2580
0105

FOLLDAL
OSLO

Kommunehuset

4110

FORSAND

Side 5

-9-

Adresseliste
Forsvarsdepartementet
Fortidsminneforeningen
Forum for Kommunale
Planleggere
Forum for plan- og
bygningsrett
Fosnes kommune
Fredrikstad kommune
Frogn kommune
Froland kommune
Frosta kommune
Fræna kommune
Frøya kommune
Funksjonshemmedes
fellesorganisasjon
Fusa kommune
Fylkesmannen i Aust- og VestAgder
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Møre og
Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i NordTrøndelag
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Oslo og
Akershus
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Sogn og
Fjordane
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Østfold
Fyresdal kommune
Førde kommune
Gamvik kommune

Postboks 8126 Dep

0032

OSLO

Servicekontoret
Postboks 1405
Postboks 10
Osedalen
Alstad
Rådhuset
Postboks 152

7856
1602
1441
4820
7633
6440
7261

JØA
FREDRIKSTAD
DRØBAK
FROLAND
FROSTA
ELNESVÅGEN
SISTRANDA

Mariboesgate 13

0183

OSLO

Postboks 24

5649

EIKELANDSOSEN

Postboks 788 Stoa

4809

ARENDAL

Postboks 1604
Statens hus, Damsveien 1
Postboks 4034
Postboks 7310

3007
9815
2306
5020

DRAMMEN
VADSØ
HAMAR
BERGEN

Fylkeshuset

6404

MOLDE

Statens Hus, Moloveien 10

8002

BODØ

Postboks 2600

7734

STEINKJER

Postboks 987

2626

LILLEHAMMER

Postboks 8111 Dep

0032

OSLO

Postboks 59

4001

STAVANGER

Njøsavegen 2

6863

LEIKANGER

Postboks 4710, Sluppen
Postboks 2603
Postboks 6105
Postboks 2076
Postboks 325
Kommunehuset
Postboks 338
Postboks 174

7468
3702
9291
3103
1502
3870
6802
9770

TRONDHEIM
SKIEN
TROMSØ
TØNSBERG
MOSS
FYRESDAL
FØRDE
MEHAMN
SANDE I
SUNNFJORD
ØSTRE GAUSDAL

Gaular kommune
Gausdal kommune

6973
Vestringsvegen 8
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Adresseliste
GeoForum
Gildeskål kommune
Giske kommune
Gjemnes kommune
Gjerdrum kommune
Gjerstad kommune
Gjesdal kommune
Gjøvik kommune
Glass og Fasadeforeningen
Glava AS
Gloppen kommune
Gol kommune
Gran kommune
Grane kommune
Granvin herad
Gratangen kommune
Grimstad kommune
Grong kommune
Grue kommune
Grønn Byggallianse
Gulen kommune
Hadsel kommune
Halden kommune
Halsa kommune
Hamar kommune
Hamarøy kommune
Hammerfest kommune
Handelshøyskolen BI
Haram kommune
Hareid kommune
Harstad kommune
Hasvik kommune
Hattfjelldal kommune
Haugesund kommune
Hedmark fylkeskommune
Heisleverandørenes
Landsforening (HLF)
Heismontørenes fagforening
Helse- og
omsorgsdepartementet
Helsedirektoratet
Hemne kommune
Hemnes kommune

Postboks 54
Rådhuset
Kommunehuset
Pb 10
Kommunehuset
Rettedalen 1
Postboks 630

8138
6050
6631
2024
4980
4330
2810

INNDYR
VALDERØYA
BATNFJORDSØRA
GJERDRUM
GJERSTAD
ÅLGÅRD
GJØVIK

Grandavegen 9
Gamlevegen 4
Rådhusvegen 39
Industriveien 2
Postboks 13
Årstein
Postboks 123
Postboks 162
Postboks 173

6823
3550
2770
8680
5733
9470
4891
7871
2261

SANDANE
GOL
JAREN
TROFORS
GRANVIN
GRATANGEN
GRIMSTAD
GRONG
Kirkenær

5966
8450
1751
6683
2306
8294
9616
0484
6270
6060
9479
9593
8690
5504

EIVINDVIK
STOKMARKNES
HALDEN
VÅGLAND
HAMAR
HAMARØY
HAMMERFEST
OSLO
BRATTVÅG
HAREID
HARSTAD
BREIVIKBOTN
HATTFJELLDAL
HAUGESUND

2325

HAMAR

0030

OSLO

Rådhusgata 5
Postboks 150
Liabø
Postboks 4063
Kommunehuset
Postboks 1224
Nydalsveien 37
Storgata 19
Rådhusplassen 5
Postmottak
Postboks 43
O.T.Olsens vei 3 A
Postboks 2160
Postboks 4404
Bedriftssenteret

Postboks 8011 Dep

Postboks 7000 St. Olavs plass 0130
Trondheimsveien 1
7200
Sentrumsveien 1
8646
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OSLO
KYRKSÆTERØRA
KORGEN

Adresseliste
Hemsedal kommune
Herøy kommune
Herøy kommune
Hitra kommune
Hjartdal kommune
Hjelmeland kommune
Hobøl kommune
Hof kommune
Hol kommune
Hole kommune
Holmestrand kommune
Holtålen kommune
Hordaland fylkeskommune
Hornindal kommune
Horten kommune
Hovedorganisasjonen Virke
Hurdal kommune
Hurum kommune
Husbanken
Huseiernes Landsforbund
Hvaler kommune
Hyllestad kommune
Hægebostad kommune
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Bergen (HiB)
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskolen i Østfold
Høgskolen Stord/Haugesund
Hørselhemmedes
Landsforbund (HLF)
Høyanger kommune
Høylandet kommune
Hå kommune
I følge liste
Ibestad kommune
Inderøy kommune
IngeniørNytt
Innovasjon Norge
Hovedkontoret
Institutt for samfunnsforskning
Iveland kommune
Jernbaneverket

Kommunehuset
Postboks 274
Kommunehuset
Rådhuset
Sauland
Vågen
Elvestadveien 1000
Hofslundveien 5
Ålmannvegen 8
Viksveien 30
Postboks 318
Hovsletta
Postboks 7900
Postboks 24
Pb 10
Postboks 2900 Solli
Minneåsvegen 3
Nordre Sætrevei 1
Postboks 1404

3560
6099
8850
7240
3692
4130
1827
3090
3576
3530
3081
7380
5020
6761
3191
0230
2090
3475
8002

HEMSEDAL
FOSNAVÅG
HERØY
HITRA
SAULAND
HJELMELAND
HOBØL
HOF
HOL
RØYSE
HOLMESTRAND
ÅLEN
BERGEN
HORNINDAL
HORTEN
OSLO
HURDAL
SÆTRE
BODØ

Storveien 32
Hyllestad kommunehus
Birkeland
Postboks 7030

1680
6957
4595
5020

SKJÆRHALDEN
HYLLESTAD
TINGVATN
BERGEN

Postboks 400
Postboks 4 St. Olavs plass
Postboks 235
Postboks 700
Postboks 1064

2418
0130
3603
1757
5407

ELVERUM
OSLO
KONGSBERG
HALDEN
STORD

Postboks 159
Administrasjonsbygget
Postboks 24

6991
7977
4368

HØYANGER
HØYLANDET
VARHAUG

Rådhuset
Vennalivegen 7

9450
7670

HAMNVIK
INDERØY

Postboks 448 Sentrum

0104

OSLO

Birketveit

4724

IVELAND
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Adresseliste
Jevnaker kommune
JM Norge AS
Jondal kommune
Justervesenet
Justis- og
beredskapsdepartementet
Jølster kommune
Jøtul AS
Karasjok kommune
Karlsøy kommune
Karmøy kommune
Kautokeino kommune
Klepp kommune
Klima- og miljødepartementet
Klæbu kommune
Kommunesektorens
organisasjon
Kongsberg kommune
Kongsvinger kommune
Konkurransetilsynet
Kontrollrådet for
betongprodukter
Isolasjons- og
Stillasentrepenørenes Forening
(KIS) KorrosjonsKragerø kommune
Kristiansand kommune
Kristiansund kommune
Krødsherad kommune
Kulde- og
Varmepumpeentreprenørenes
Landsforening (KELF)
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Kvalsund kommune
Kvam herad
Kvinesdal kommune
Kvinnherad kommune
Kviteseid kommune
Kvitsøy kommune
Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune
Kystdirektoratet
Kåfjord kommune

Kirkegata 6

3520

JEVNAKER

Kommunehuset

5627

JONDAL

Postboks 8005 Dep

0030

OSLO

Kommunehuset

6843

SKEI I JØLSTER

Raddeviessogeaidnu 4
Rådhuset
Statsråd Vinjes gate 25
Bredbuktnesvn. 6
Postboks 25
Postboks 8013 Dep
Postboks 200

9730
9130
4250
9520
4358
0030
7541

KARASJOK
HANSNES
KOPERVIK
KAUTOKEINO
KLEPPE
OSLO
KLÆBU

Postboks 1378 Vika

0114

OSLO

Postboks 115

3602
2226
5805

KONGSBERG
KONGSVINGER
BERGEN

Pb. 128
Postboks 417 Lund
Postboks 178

3791
4604
6501
3536

KRAGERØ
KRISTIANSAND S
KRISTIANSUND N
NORESUND

Postboks 8030 Dep
Postboks 8119 Dep
Rådhusv. 18
Grovagjelet 16
Nesgata 11
Rådhuset
Kviteseidgata 13
Bygdeveien 26
Burfjord

0030
0032
9620
5600
4480
5470
3850
4180
9475
9161

OSLO
OSLO
KVALSUND
NORHEIMSUND
KVINESDAL
ROSENDAL
KVITESEID
KVITSØY
BORKENES
BURFJORD

Postboks 74

9148

OLDERDALEN

Postboks 439 Sentrum
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Adresseliste
Landbrukets HMS
Landbruks- og
matdepartementet
Lardal kommune
Larvik kommune
Lavangen kommune
Lavenergiprogrammet
Lebesby kommune
Leikanger kommune
Leirfjord kommune
Leka kommune
Leksvik kommune
Lenvik kommune
Lesja kommune
Levanger kommune
Lier kommune
Lierne kommune
Lillehammer kommune
Lillesand kommune
Lindesnes kommune
Lindås kommune
Lom kommune
Loppa kommune
LUKS
Lund kommune
Lunner kommune
Lurøy kommune
Luster kommune
Lyngdal kommune
Lyngen kommune
Lærdal kommune
Lødingen kommune
Lørenskog kommune
Løten kommune
Malvik kommune
Mandal kommune
Marker kommune
Marnardal kommune
Masfjorden kommune
Maskinentreprenørenes
Forbund (MEF)
Mattilsynet
Meland kommune

Postboks 8007 Dep

0030

OSLO

Svarstadtunet 15
Postboks 2020
Nessveien 7

3275
3255
9357

SVARSTAD
LARVIK
TENNEVOLL

Postboks 38
Skrivarvegen 7
Kommunehuset
Lekatun
Kommunehuset
Postboks 602
Kommunehuset
Postboks 130
PB 205
Administrasjonsbygget
Postboks 986
Postboks 23
Postboks 183 Vigeland
Felles postmottak
Kvernhusmyrane 20
Sognefjellsveien 6
Parkveien 1-3

9790
6863
8890
7994
7120
9306
2665
7601
3401
7882
2626
4791
4524

KJØLLEFJORD
LEIKANGER
LEIRFJORD
LEKA
LEKSVIK
FINNSNES
LESJA
LEVANGER
LIER
NORDLI
LILLEHAMMER
LILLESAND
LINDESNES

5914

ISDALSTØ

2686
9550

LOM
ØKSFJORD

Moiveien 9
Sandsvegen 1
Rådhuset
Rådhuset
Postboks 353
Strandveien 24
Postboks 83
Postboks 83
Postboks 304
Postboks 113
Postboks 140
Postboks 905
Postboks 114
Rådhuset
Sandnes

4460
2740
8766
6868
4577
9060
6886
8411
1471
2341
7551
4509
1871
4534
5981

MOI
ROA
LURØY
GAUPNE
LYNGDAL
LYNGSEIDET
LÆRDAL
LØDINGEN
LØRENSKOG
LØTEN
HOMMELVIK
MANDAL
ØRJE
MARNARDAL
MASFJORDNES

Postboks 383
Postboks 79

2381
5906

BRUMUNDDAL
FREKHAUG
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Adresseliste
Meldal kommune
Melhus kommune
Meløy kommune
Meråker kommune
Mesterbrevnemnda
Mesterhus Norge
Midsund kommune
Midtre Gauldal kommune
Miljødirektoratet
Miljøstiftelsen Bellona
Modalen kommune
Modum kommune
Molde kommune
Moskenes kommune
Moss kommune
Multiconsult AS
Møre og Romsdal
fylkeskommune
Målselv kommune
Måsøy kommune
Namdalseid kommune
Namsos kommune
Namsskogan kommune
Nannestad kommune
Narvik kommune
Nasjonalbiblioteket
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Naturvernforbundet
Naustdal kommune
Nedre Eiker kommune
Nelfo
Nes kommune
Nes kommune
Nesna kommune
Nesodden kommune
Nesseby kommune

Kvamsveien 2
Rådhuset
Gammelveien 5
Rådhuset

7336
7224
8150
7530

MELDAL
MELHUS
ØRNES
MERÅKER

Midsund
Rådhuset
Postboks 5672 Sluppen

6475
7290
7485

MIDSUND
STØREN
TRONDHEIM

Mo
Postboks 38
Rådhusplassen 1
Rådhuset
Postboks 175

5729
3371
6413
8390
1501

MODALEN
VIKERSUND
MOLDE
REINE
MOSS

Fylkeshuset

6404

MOLDE

Kommunehuset
Torget 1
Gløttvegen 2
Postboks 333 Sentrum
Teiealleen 31
Postmottak

9321
9690
7750
7801
7890
2030
8512

MOEN
HAVØYSUND
NAMDALSEID
NAMSOS
NAMSSKOGAN
NANNESTAD
NARVIK

Postboks 43
Postboks C

6806
3051

NAUSTDAL
MJØNDALEN

Postboks 114
Rukkedalsvegen 46
Movegen 24
Postboks 123
Rådhuset

2151
3540
8700
1451
9840

Nesset kommune

Kommunehuset

6460

Nissedal kommune
NITO Takst
Nittedal kommune
Nome kommune
Norconsult AS
NORD Universitet

Kommunehuset

3855

ÅRNES
NESBYEN
NESNA
NESODDTANGEN
VARANGERBOTN
EIDSVÅG I
ROMSDAL
TREUNGEN

Pb 63
Ringsevja 30

1483
3830

SKYTTA
ULEFOSS
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Adresseliste
Nord-Aurdal kommune
Norddal kommune
Nord-Fron kommune
Nordkapp kommune
Nordland fylkeskommune
Nordlandsforskning
Nord-Odal kommune
Nordre Land kommune
Nordreisa kommune
Nord-Trøndelag
fylkeskommune
Nore og Uvdal kommune
Norges Astma- og
Allergiforbund
Norges Blindeforbund
Norges Bonde- og
småbrukarlag
Norges Bondelag
Norges Brannskole
Norges Bygg- og
eiendomdsforening (NBEF)
Norges Byggmesterforbund
(NBF)
Norges
Eiendomsmeglerforbund
Norges forskningsråd
Norges Handelshøyskole
(NHH)
Norges Handikapforbund
Norges Huseierforbund
Norges Hytteforbund
Norges Ingeniør- og
teknologorganisasjon (NITO)
Norges
Jordskiftekandidatforening
Norges Juristforbund
Norges Kvinne- og
Familieforbund
Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet
(NMBU)
Norges Miljøvernforbund
Norges Miljøvernforbund
Norges Skogeierforbund

Boks 143
Postboks 144
Nedregate 50
Postboks 403
Prinsens gate 100

2901
6211
2640
9751
8048

FAGERNES
VALLDAL
VINSTRA
HONNINGSVÅG
BODØ

Herredsveien 2
Postboks 173
Postboks 174

2120
2882
9156

SAGSTUA
DOKKA
STORSLETT

Seilmakergata 2

7735

STEINKJER

Sentrum 16

3630

RØDBERG
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Adresseliste
Norges Statsbaner (NSB)
Norges Takseringsforbund
(NTF)
Norges teknisknaturvitenskapelige universitet
(NTNU)
Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE)
Norgips Norge AS
Norsk Akkreditering
Norsk
Anleggsgartnermesterlag
(NAML)
Norsk Bergindustri
Norsk Bioenergiforening
(NoBio)
Norsk Brannbefals
Landsforbund
Norsk Brannvern forening
Norsk Byggtjeneste AS
Norsk Design- og
arkitektursenter (DOGA)
Norsk Dør- og Vinduskontroll
Norsk Eiendom
Norsk Elvarmeforening
Norsk Fjernvarme
Norsk Forbund for
Utviklingshemmede
Norsk forening for farlig avfall
NFFA
Norsk Heiskontroll
Norsk Industri
Norsk institutt for by- og
Høgskolen i Oslo og Akershus 0130
regionforskning
Norsk institutt for
kulturminneforskning NIKU
Norsk institutt for luftforskning
Norsk Institutt for
vannforskning (NIVA)
Norsk Klimaskjerm
Norsk Kommunalteknisk
forening (NKF)
Norsk Landbrukssamvirke
Norsk Pensjonistforbund
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Oslo

Adresseliste
Norsk Puss- og Mørtelforening
Norsk Radio Relæ Liga
Norsk Rådmannsforum
Norsk solenergiforening
Norsk Treteknisk Institutt
Norsk Varme
Norsk VA-verkforening
(NORVAR)
Norsk VVS - Energi- og
Miljøteknisk Forening
Norske Arkitekters
Landsforbund (NAL)
Norske Boligbyggelags
Landsforbund (NBBL)
Norske interiørarkitekters og
og møbeldesigneres
landsforening (NIL)
Norske Landskapsarkitekters
Forening (NLA)
Norske Murmestres
Landsforening (NML)
Norske Reindriftssamers
Landsforbund
Norske Samers Riksforbund
Norske Trevarefabrikkers
Landsforbund (NTL)
Notodden kommune
NOVA
Nye Veier AS
Nærings- og
fiskeridepartementet
Næringslivets
Hovedorganisasjon (NHO)
Næringsmiddelbedriftenes
Landsforening (NBL)
Nærøy kommune
Nøtterøy kommune
OBOS
Odda kommune
Olje- og energidepartementet
Oljeindustriens Landsforening
(OLF)
OPAK AS
Oppdal kommune

Postboks 193

3672

NOTODDEN

Postboks 8090 Dep

0032

OSLO

Idrettsvegen 1
Postboks 250 Borgheim

7970
3163

KOLVEREID
BORGHEIM

Opheimsgata 31
Postboks 8148 Dep

5750
0033

ODDA
OSLO

Inge Krokanns vei 2

7340

OPPDAL
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Adresseliste
Oppegård kommune
Oppland fylkeskommune
ORAS AS
Orkdal kommune
Os kommune
Os kommune
Osen kommune
Oslo kommune
Osterøy kommune
Overhalla kommune
Plastindustriforbundet
Porsanger kommune
Porsgrunn kommune
Radøy kommune
Rakkestad kommune
Rambøll Norge AS
Rana kommune
Randaberg kommune
Rauma kommune
Re kommune
Regjeringsadvokaten
Reiselivsbedriftenes
Landsforening (RBL)
Rendalen kommune
Rennebu kommune
Rennesøy kommune
Riksantikvaren - Direktoratet
for kulturminneforvaltning
Rindal kommune
Ringebu kommune
Ringerike kommune
Ringsaker kommune
Rissa kommune
Risør kommune
Roan kommune
Rogaland fylkeskommune
Rollag kommune
Rygge kommune
Rælingen kommune
Rødøy kommune
Rømskog kommune
Rørentreprenørende Norge
Røros kommune
Røst kommune

Postboks 510
Postboks 988

1411
2626

KOLBOTN
LILLEHAMMER

Postboks 83
Rytrøa 14
Postboks 84
Kommunehuset
Rådhuset
Rådhuset
Svalivn. 2

7301
2550
5202
7740
0037
5282
7863

ORKANGER
OS I ØSTERDALEN
OS
STEINSDALEN
OSLO
LONEVÅG
OVERHALLA

Rådhuset
Pb. 128
Radøyvegen 1690
Postboks 264

9712
3901
5936
1891

LAKSELV
PORSGRUNN
MANGER
RAKKESTAD

Postboks 173
Postboks 40
Vollan 8 A
Postboks 123
Postboks 8012 Dep

8601
4096
6300
3164
0030

MO I RANA
RANDABERG
ÅNDALSNES
REVETAL
OSLO

Postmottak kommunehuset
Kommunehuset
Postboks 24

2485
7391
4159

RENDALEN
RENNEBU
RENNESØY

Postboks 8196 Dep.

0034

OSLO

Rindalsvegen 17
Hanstadgata 4
Pb 123 Sentrum
Postboks 13
Rådhusveien 13
Postboks 158

Larkollveien 9
Postboks 100
Postboks 93
Kommunehuset

6657
2630
3502
2381
7100
4952
7180
4001
3626
1570
2025
8185
1950

RINDAL
RINGEBU
HØNEFOSS
BRUMUNDDAL
RISSA
RISØR
ROAN
STAVANGER
ROLLAG
DILLING
FJERDINGBY
VÅGAHOLMEN
RØMSKOG

Bergmannsgata 19
Rådhuset

7374
8064

RØROS
RØST

Postboks 130 Sentrum
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Adresseliste
Røyken kommune
Røyrvik kommune
Råde kommune
Helse og velferdsetaten Rådet
for funksjonshemmede i Oslo
Rådgivende ingeniørers
forening (RIF)
Salangen kommune
Saltdal kommune
Samarbeidsrådet for
yrkesopplæring
Sametinget
Samferdselsdepartementet
Samnanger kommune
Sande kommune
Sande kommune
Sandefjord kommune
Sandnes kommune
Sandøy kommune
Sarpsborg kommune
Sauda kommune
Sauherad kommune
Sel kommune
Selbu kommune
Selje kommune
Seljord kommune
Sigdal kommune
Siljan kommune
SINTEF Byggforsk
SINTEF Byggforsk
Sirdal kommune
Sivilombudsmannen
Skanska Norge
Skattedirektoratet
Skaun kommune
Skedsmo kommune
Ski kommune
Skien kommune
Skiptvet kommune
Skjervøy kommune
Skjåk kommune
Skodje kommune
Skånland kommune
Smøla kommune

Katrineåsveien 20
Kommunehuset
Skråtorpveien 2 A

3440
7898
1640

RØYKEN
LIMINGEN
RÅDE

Postboks 77
Kirkegt. 23

9355
8250

SJØVEGAN
ROGNAN

Postboks 8010 Dep
Kommunehuset
Postboks 300
Rådhuset
Postboks 2025
Postboks 583
Harneshaug
Postboks 237
Postboks 44
Idunsvoll 3
Botten Hansens gt 9
Gjelbakken 15

Postboks 16

0030
5650
3071
6084
3202
4305
6487
1702
4201
3812
2670
7580
6740
3840
3350
3749

OSLO
TYSSE
SANDE I VESTFOLD
LARSNES
SANDEFJORD
SANDNES
HARØY
SARPSBORG
SAUDA
AKKERHAUGEN
OTTA
SELBU
SELJE
SELJORD
PRESTFOSS
SILJAN

Tonstadvegen 28, Rådhuset
Postboks 3 Sentrum

4440
0101

TONSTAD
OSLO

Postboks 74
Postboks 313
Postboks 3010
Postboks 158
Postboks 115
Postboks 145
Moavegen 30
Rådhuset
Postboks 240
Postboks 34

7358
2001
1402
3701
1806
9189
2690
6260
9439
6571

BØRSA
LILLESTRØM
SKI
SKIEN
SKIPTVET
SKJERVØY
SKJÅK
SKODJE
EVENSKJER
SMØLA

Brøløsvegen 13 A
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Adresseliste
Snillfjord kommune
Snåsa kommune
Sogn og Fjordane
fylkeskommune
Sogndal kommune
Sokndal kommune
Sola kommune
Solund kommune
Songdalen kommune
Sortland kommune
Spydeberg kommune
Standard Norge
Stange kommune
Statens arbeidsmiljøinstitutt
(STAMI)
Statens forurensningstilsyn
(SFT)
Statens helsetilsyn
Statens jernbanetilsyn
Statens kartverk
Statens landbruksforvaltning
Statens landbruksforvaltning
(SLF)
Statens råd for likestilling av
funksjonshemmede
Statens seniorråd
Statens strålevern
Statens vegvesen
Vegdirektoratet
Statsbygg
Statskog SF
Statsministerens kontor
Stavanger kommune
Steigen kommune
Steinkjer kommune
Stiftelsen for samf. og
næringslivsforskn. (SNF)
Stiftelsen Rogalandsforskning
Stjørdal kommune
Stokke kommune
Stord kommune
Stordal kommune
Stor-Elvdal kommune
Storfjord kommune

Krokstadøra
Sentrum

7257
7760

SNILLFJORD
SNÅSA

Fylkeshuset, Askedalen 2

6863

LEIKANGER

Postboks 153
Gamleveien 20
Postboks 99
Kommunehuset
Postboks 53
Postboks 117
Stasjonsgata 35

6851
4380
4097
6924
4685
8401
1820

SOGNDAL
HAUGE I DALANE
SOLA
HARDBAKKE
NODELAND
SORTLAND
SPYDEBERG

Postboks 214

2336

STANGE

Postboks 8128 Dep.
Postboks 7113 St. Olavs plass
Postboks 600
Postboks 8140 Dep

0032
0130
3507
0033

OSLO
OSLO
HØNEFOSS
OSLO

Postboks 8142 Dep

0033

OSLO

Postboks 8106 Dep
Postboks 63 Sentrum
Postboks 8001 Dep
Postboks 8001
Leinesfjord
Postboks 2530

0032
7801
0030
4068
8283
7729

OSLO
NAMSOS
OSLO
STAVANGER
LEINESFJORD
STEINKJER

Postboks 133
Postboks 124
Postboks 304
Kommunehuset
Pb 85
Hatteng

7501
3161
5402
6250
2481
9046

STJØRDAL
STOKKE
STORD
STORDAL
KOPPANG
OTEREN
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Adresseliste
Strand kommune
Stranda kommune
Stryn kommune
Sula kommune
Suldal kommune
Sund kommune
Sunndal kommune
Surnadal kommune
Sveio kommune
Svelvik kommune
Sykkylven kommune
Søgne kommune
Sømna kommune
Søndre Land kommune
Sør-Aurdal kommune
Sørfold kommune
Sør-Fron kommune
Sør-Odal kommune
Sørreisa kommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Sørum kommune
Sør-Varanger kommune
Tana kommune
Teknisk ukeblad
Tekniske Entreprenørers
Landsforening (TELFO)
Tekniske foreningers
servicekontor (TFSK)
Teknisk-naturvitenskapelig
forening (Tekna)
Teknologisk institutt
Telemark fylkeskommune
Telenor Norge AS
Time kommune
Tingvoll kommune
Tinn kommune
Tjeldsund kommune
Tjøme kommune
TKS Heis AS
Tokke kommune
Tolga kommune
Torsken kommune
Transportøkonomisk Institutt
Tranøy kommune

Postboks 115
Øyna 13
Tonningsgata 4
Postboks 280
Eidsvegen 7
Postboks 23
Postboks 94
Bårdshaugvegen 1
Postboks 40
P.b. 40
Postboks 1051
Vik
Hovsbakken 1
Tingvollbakkin 15
Rådhuset
Kommunevegen 1
Øgardsvegen 2
Storveien 20
Postboks 2350 Sluppen
Postboks 113
Postboks 406
Rådhusveien 24

4126
6200
6783
6039
4230
5371
6601
6650
5559
3061
6230
4682
8920
2860
2930
8226
2647
2100
9310
7004
1921
9915
9845

JØRPELAND
STRANDA
STRYN
LANGEVÅG
SAND
SKOGSVÅG
SUNNDALSØRA
SURNADAL
SVEIO
SVELVIK
SYKKYLVEN
SØGNE
SØMNA
HOV
BAGN
STRAUMEN
SØR-FRON
SKARNES
SØRREISA
TRONDHEIM
SØRUMSAND
KIRKENES
TANA

Postboks 2844

3702

SKIEN

Postboks 38
Kommunehuset
Postboks 14
Rådhuset
Rødsgata 36

4349
6630
3661
9444
3145

BRYNE
TINGVOLL
RJUKAN
HOL I TJELDSUND
TJØME

Storvegen 60
Kommunehuset

3880
2540
9380

DALEN
TOLGA
GRYLLEFJORD

Kommunehuset

9304

VANGSVIK
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Adresseliste
Treforedlingsindustriens
Bransjeforening
Trelastindustriens
Landsforening (TL)
Troms fylkeskommune
Tromsø kommune
Trondheim kommune
Trysil kommune
Træna kommune
Trøgstad kommune
Tvedestrand kommune
Tydal kommune
Tynset kommune
Tysfjord kommune
Tysnes kommune
Tysvær kommune
Tønsberg kommune
UiT Norges arktiske universitet
Ullensaker kommune
Ullensvang herad
Ulstein kommune
Ulvik herad
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Utenriksdepartementet
Utsira kommune
Vadsø kommune
Vaksdal kommune
Valle kommune
Vang kommune
Vanylven kommune
Vardø kommune
Vefsn kommune
Vega kommune
Vegårshei kommune
Veidekke ASA
Veiledningsinstituttet i NordNorge
Velforbundet
Vellenes Fellesorganisasjon
Velux Norge AS

Postboks 6600
Postboks 6900
Postboks 2300 Sluppen
Postboks 200
Postboks 86
Postboks 34
Postboks 38
Ås
Torvgata 1
Postboks 104
Rådhuset
Postboks 94
Postboks 2410
Postboks 6050 Langnes
Postboks 470
Postboks 143
Skeiesvegen 3
Postboks 422
Postboks 7800
Boks 1072 Blindern
Universitetet i Stavanger
Postboks 8114 Dep
Postboks 63
Postboks 614
Konsul Jebsens gate 16
Postboks 4
Kommunehuset - Tyinvegen
5161
Rådhuset
Postboks 292
Postboks 560
Gladstad
Administrasjonsbygget
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9296
9299
7004
2421
8770
1861
4901
7590
2500
8591
5685
5575
3104
9037
2051
5780
6067
5730
4604
5020
0316
4036
0032
5547
9811
5722
4747

TROMSØ
TROMSØ
TRONDHEIM
TRYSIL
TRÆNA
TRØGSTAD
TVEDESTRAND
TYDAL
TYNSET
KJØPSVIK
UGGDAL
AKSDAL
TØNSBERG
TROMSØ
JESSHEIM
KINSARVIK
ULSTEINVIK
ULVIK
KRISTIANSAND S
BERGEN
OSLO
STAVANGER
OSLO
UTSIRA
VADSØ
DALEKVAM
VALLE

2975

VANG I VALDRES

6143
9951
8651
8980
4985

FISKÅ
VARDØ
MOSJØEN
VEGA
VEGÅRSHEI

Adresseliste
Vennesla kommune
Verdal kommune
Verran kommune
Vest-Agder fylkeskommune
Vestby kommune
Vestfold fylkeskommune
Vestnes kommune
Vestre Slidre kommune
Vestre Toten kommune
Vestvågøy kommune
Vevelstad kommune
Vik kommune
Vikna kommune
Vindafjord kommune
Vinje kommune
Volda kommune
Voss kommune
Værøy kommune
Vågan kommune
Vågsøy kommune
Vågå kommune
Våler kommune
Våler kommune
Communication and
Technology Westerdals Oslo
School of Arts
Yrkesorganisasjonenes
Sentralforbund YS
Øksnes kommune
Ørland kommune
Ørskog kommune
Ørsta kommune
Østfold fylkeskommune
Østlandsforskning
Østre Toten kommune
Øvre Eiker kommune
Øyer kommune
Øygarden kommune
Øystre Slidre kommune
Åfjord kommune
Ål kommune
Ålesund kommune
Åmli kommune
Åmot kommune

Postboks 25
Postboks 24
Liavegen 1
Postboks 517 Lundsiden
Postboks 144
Svend Foyns gate 9
Rådhuset
Slidrevegen 16
Postboks 84
Postboks 203
Kommunehuset
Postboks 134
Postboks 133 Sentrum
Rådhusplassen 1
Vinjevegen 192
Stormyra 2
Postboks 145
Værøy kommune
Rådhuset
Postboks 294
Edv. Stormsveg 2
Kjosveien 1
Vålgutua 251

4701
7651
7790
4605
1541
3126
6390
2966
2831
8376
8976
6891
7901
5580
3890
6100
5701
8063
8305
6701
2680
1592
2436

VENNESLA
VERDAL
MALM
KRISTIANSAND S
VESTBY
TØNSBERG
VESTNES
SLIDRE
RAUFOSS
LEKNES
VEVELSTAD
VIK I SOGN
RØRVIK
ØLEN
VINJE
VOLDA
VOSS
VÆRØY
SVOLVÆR
MÅLØY
VÅGÅ
VÅLER I ØSTFOLD
VÅLER I SOLØR

Postboks 33
Postboks 401
Rådhuset
Dalevegen 6
Postboks 220

8439
7129
6240
6153
1702

MYRE
BREKSTAD
ØRSKOG
ØRSTA
SARPSBORG

Postboks 24
Postboks 76
Kongsvegen 325 Tingeberg
Øygarden rådhus
Tingvang, Bygdinvegen 1989
Øvre Årnes 7
Torget 1
Postboks 1521
Gata 5
Rådhuset, Torget 1

2851
3301
2636
5337
2940
7170
3570
6025
4865
2450

LENA
HOKKSUND
ØYER
RONG
HEGGENES
ÅFJORD
ÅL
ÅLESUND
ÅMLI
RENA
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Adresseliste
Årdal kommune
Ås kommune
Åseral kommune
Åsnes kommune

Statsråd Evensensveg 4
Postboks 195
Gardsvegen 68
Rådhusgata 1

Side 21
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6885
1431
4540
2270

ÅRDALSTANGEN
ÅS
ÅSERAL
FLISA

Til adressater ifølge egen adresseliste

Deres ref

Vår ref

Dato

14/5626-25

19.08.2016

Høring - Organisering av eiendomsoppmålingen. Forslag til endringer i matrikkellova
mv.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer
i matrikkellova mv.
Frist for høringsuttalelse er mandag 21. november 2016.
Stortinget vedtok 3. mars 2016 å be regjeringen "utrede forslag om hvordan arbeidet med
eiendomsoppmåling skal organiseres, herunder vurdere en autorisasjons- og
sertifiseringsordning for denne type tjenester", jf. Innst. 174 S (2015-2016). Departementet
legger med dette frem en slik utredning.
Departementet foreslår i høringsnotatet å oppheve kommunenes ansvar for
eiendomsoppmåling som et offentlig forvaltningsansvar og i stedet åpne for at tiltakshaver
fritt skal kunne velge landmåler. Kommuner og landmålerforetak skal heretter kunne tilby
eiendomsoppmåling på like vilkår. Det forutsetter at eiendomsoppmålingen organiseres som
profesjonsregulert tjenesteyting på liknende måte som f.eks. eiendomsmegling. Endringen
medfører etter departementets vurdering at ansvaret for føringen av eiendomsopplysninger i
matrikkelen primært bør flyttes fra kommunene til Statens kartverk.
Forslaget medfører også behov for endringer i plan- og bygningsloven og i eierseksjonsloven.
Høringsnotatet omfatter i tillegg noen andre forslag til forenklinger og forbedringer i
matrikkelregelverket.

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

Kontoradresse
Akersgata 44
http://www.kmd.dep.no/

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

Saksbehandler
Cathrine Rosmer
22246814

Det vil parallelt med høringen bli gjennomført en samfunnsøkonomisk tilleggsanalyse av
endringene.
Gjennomføring av høringen
Høringsuttalelser skal gis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn
høringssvar" på www.regjeringen.no/id2508597. Alle kan avgi høringsuttalelse.
Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetslova og blir publisert sammen med øvrige
høringsuttalelser.
Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør legges frem for eller sendes videre til
underliggende organ eller organisasjoner som ikke står på høringslisten.
Eventuelle henvendelser om høringen kan rettes til seniorrådgiver Cathrine Rosmer tlf. 22 24
68 14, e-post cathrine.rosmer@kmd.dep.no.

Med hilsen

Jarle Jensen (e.f.)
ekspedisjonssjef
Kari Strande
avdelingsdirektør
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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n
Norge s
nasjonalparkkommune r
o g nasjonalparklandsbye
r

Beseksadresse
Brubakken2
2686 Lom

Postadresse
Postbokss
2688 Lom

Kontak t
Sentrai M /ei 211200
Direkte w 974 22 461
post@npkl.no
Organisasjonsnummer 914 889 375

Dato 15. juni2016
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Stemmeret t v / Fullmak t

Stemmeret t

fo r

N^ring ,

Pla n
Stemmeret t v / Fullmak t
Stemmeret t

Stemmeret t

Stemmeret t

Stemmeret t v / Fullmak t

n
Norges
nasjonalparkkommuner og
nasjonalparklandsbyer

S A K ER
a)

Godkiennin g av frammott e o g fullmakte r
Fortegnelse- over frammotte og fullmakter ble godkjent. Det motte 11
medlemmer.

b)

Val g av moteiede r
Moteleder:

c)

Lars Erik Hyllvang.

Val g a v en perso n ti l a undertegn e protokol l samme n me d motelede r
Leif Vingelen ble valgt..

d)

Godkjennels e a v arsberetnin g o g revider t regnska p
Arsberetning for 2015 godkjennes.
Arsmotet ber styret sluttfore arbeidet med arsregnskap for 2015 og sende
et revidert arsregnskap for 2015 og forslag til budsjett for 2017 til
medlemskommunene fo r godkjenning. Et ekstraordinaert arsmote
gjennomfores som telefonmote.

e)

Forsla g ti l vedtektsendringe r
Vedtak om vedtektsendringer so m folger:
§2

Formal

«Foreningens formal er a samie og koordinere ressursene og innsatsen
slik at medlemmene kan oppfylle de intensjoner og muligheter som
tildelingen av statusene "nasjonalparklandsby" (heretter NPL) og
"nasjonalparkkommune" (heretter NPK) blir oppfulgt..»
endres til :
«Foreningens formal er a samIe og koordinere ressursene og innsatsen
slik at medlemmene kan oppfylle de intensjoner og muligheter som
tildelingen av statusene "nasjonalparklandsby" (heretter NPL) og
"nasjonalparkkommune" (heretter NPK) gir (alternativt «har gltt»).
§ 8 Medlemmenes plikter
b) «ha ressurs og baere kostnadene med ansvar for a oppfylle
kommunens oppgaver som folg e av statusen NPK, og NPL.
Ressursen synliggjores i samarbeidsavtalen.»
endres til :

nasjonalparkkommuner.no

+47 61 21 12 00

2

-29-

Norges
nasjonalparkkommuner
nasjon alparklandsbyer

b) «ha ressurs og baere kostnadene med ansvar for a oppfylle
kommunens oppgaver som folge av statusen NPK og NPL.»
§ 11 Mot e og stemmegivning pa arsmotet
Setningen «Hvert medlem utpeker to representanter med mote- og talerett
ti l arsmotet, den ene representanten skal vaere ordforeren og den andre
skal vaere valgt av kommunestyret blant representanter fo r naeringslivet i
kommunen.»
endres til :
« Hvert medlem utpeker to representanter med mote- og talerett til
arsmotet, den ene representanten skal vaere ordforeren og den andre skal
vaere valg t blant representanter for n^ringslivet i kommunen.»
Styrets forslag til endringer ble enstemmig vedtatt.
f)

Fastsette kontingen t
Kontingent for 2017 skal vaere kr 13 000,-

g)

Vedt a budsjett
Arsmotet viser til vedtak i sak d).

h)

Val g a v styre . styrelede r o g valgnemn d
Ingen er pa valg i 201 6.

1)

Val g a v revise r
Som revisor ble
Nord-Gudbrandsdal Kommunerevisjon (org.nr. 976 6S©37) valgt.

Med vennlig hilsen

Lars Erik Hyllvang
Moteleder

nasjonalparkkommunerno

Sign

+47 61 21 12 00

3
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Fra: "Langmyhr Tore" <tore.langmyhr@trondheim.kommune.no>
Til: "postmottak@midtre-gauldal.kommune.no" <postmottak@midtregauldal.kommune.no>, "postmottak@orkdal.kommune.no"
<postmottak@orkdal.kommune.no>, "postmottak@skaun.kommune.no"
<postmottak@skaun.kommune.no>, "postmottak@melhus.kommune.no"
<postmottak@melhus.kommune.no>, "postmottak@klabu.kommune.no"
<postmottak@klabu.kommune.no>, "postmottak@malvik.kommune.no"
<postmottak@malvik.kommune.no>, "postmottak@stjordal.kommune.no"
<postmottak@stjordal.kommune.no>
Kopi: "bard.eidet@trondheimsregionen.no" <bard.eidet@trondheimsregionen.no>,
"Lervåg Henning Torgeir" <henning.lervag@trondheim.kommune.no>, "Solvi Eva"
<eva.solvi@vegvesen.no>, "Erlend Solem" <erlend.solem@stfk.no>, "Fossland Heidi"
<heidi.fossland@trondheim.kommune.no>
Sendt: 22. august 2016 13:40:55
Emne: Informasjon/høring om revisjon av Miljøpakken
Miljøpakke for transport i Trondheim: Innspill til handlingsprogram 2017-20
Miljøpakke for transport i Trondheim utarbeider et fireårig handlingsprogram som revideres årlig. Etter
ønske fra Miljøpakkens styrende organer inviteres nå nabokommunene til å komme med innspill tidlig i
prosessen. Arbeidet med Handlingsprogram 2017-20 legges opp slik:
 Uke 34: Nabokommuner inviteres til å komme med innspill til arbeidet med planen. Frist er 14.
oktober 2016. Innspillene kommer da før det foreligger et høringsutkast, og før den formelle
høringsrunden i desember-januar.
 Uke 50: Forslag til handlingsprogram sendes på ordinær høring, med frist i månedsskiftet
januar/februar 2017.
 Handlingsprogrammet behandles politisk i Sør-Trøndelag fylkesting 1.-2. mars 2017 og i Trondheim
bystyre 23.02.2016 (ikke endelig bestemt).
Miljøpakken har tidligere mottatt innspill fra nabokommunene, både i forbindelse med forrige
handlingsprogram og i forbindelse med forestående revisjon av Miljøpakken (trinn 3). Høringsbrev om
revisjon av Miljøpakken ble sendt 13.05.2016, og høringsinnspill er formidlet til politisk nivå. Saken om
revisjon av Miljøpakken er foreløpig behandlet i Trondheim kommune i juni, mens behandlingen i SørTrøndelag fylkeskommune vil skje i høst.
Følgende høringsuttalelser til handlingsprogram/revisjon av Miljøpakken er registrert:







Orkdal kommune: Uttalelse til handlingsprogram 2016-19
Skaun kommune: Uttalelser til handlingsprogram 2016-19 og til revisjon av Miljøpakken
Melhus kommune: Uttalelser til handlingsprogram 2016-19 og til revisjon av Miljøpakken
Malvik kommune: Uttalelse til handlingsprogram 2016-19
Klæbu kommune: Uttalelser til handlingsprogram 2016-19 og til revisjon av Miljøpakken
Stjørdal kommune: Uttalelse til handlingsprogram 2016-19 og til revisjon av Miljøpakken

Disse innspillene tas med i vurderingene av prosjektsammensetningen i kommende handlingsplan. Dette
gjelder blant annet en rekke forslag når det gjelder innfartsparkering, der det nå legges opp til en ny
runde med kapasitetskartlegging og prioriteringer. Dersom det er nye synspunkt fra nabokommunene, er
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det nå anledning til å fremme dem. Alternativt kan de fremmes seinere, i ordinær høringsrunde i
desember - januar.
Vi ber om at ytterligere innspill sendes Miljøpakkens sekretariat ved Tore Langmyhr på e-post
tore.langmyhr@trondheim.kommune.no innen 14.10.2016. Uttalelsene vil bli videresendt fra
Miljøpakkens sekretariat til Miljøpakkens styrende organer som ledd i utarbeidelse av
handlingsprogrammets høringsutkast.
Med hilsen
Henning Lervåg
Leder Miljøpakkens sekretariat

.

Tore Langmyhr
Sjefingeniør Miljøpakkens sekretariat

Vennlig hilsen

Tore Langmyhr
Sjefingeniør, Sekretariatet Miljøpakken
+ 47 72542738
Kontorsted: Trondheim kommune
Besøksadresse: Erling Skakkes gt 14
Postboks 2300, Sluppen, 7004 Trondheim
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Klima- og miljødepartementet

I følge liste

Deres ref.

Vår ref.

Dato

KMD 15/1738,

30.09.2016

KLD 16/169

Regelverket om konsekvensutredninger - Høring
Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Klima- og miljødepartementet legger
frem forslag til felles forskrift om konsekvensutredninger på høring. Kommunal- og
moderniseringsdepartementet legger også frem forslag til endringer i plan- og
bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger på høring.
Fristen for uttalelser er fredag 2. desember.
I henhold til kongelig resolusjon av 19. desember 2014 om endringene i ansvarsforholdet
mellom departementene, er Kommunal- og moderniseringsdepartementet ansvarlig for
regelverket om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. Klima- og
miljødepartementet er ansvarlig for regelverket etter plan- og bygningsloven kapittel 14,
Konsekvensutredninger for tiltak og planer etter annet lovverk.
Bakgrunnen for at de to gjeldende forskriftene foreslås endret, er at Direktiv 2011/92/EU om
vurdering av visse offentlige og private tiltaks virkninger for miljøet ble revidert i 2014
(2014/52/EU). Departementene foreslår også enkelte forenklinger i forskriften på bakgrunn av
erfaringer med praktiseringen av gjeldende regelverk. I tillegg er det foreslått enkelte
endringer i plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger. Det vises til to
vedlagte høringsnotater for en nærmere redegjørelse om bakgrunnen for revisjonen av
regelverket.
Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn
høringssvar" på www.regjeringen.no/2512871. Alle kan avgi høringsuttalelse.
Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige
høringsuttalelser. Fristen for uttalelser er fredag 2. desember.

Postadresse: Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo
Kontoradresse: Akersg. 59 Telefon: 22 24 90 90 Telefaks: 22 24 27 40
Org. nr.: 972 417 858
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Vi ber om at det tydelig fremgår i uttalelsene hvilke bestemmelser det gis innspill til.

Med hilsen

Jarle Jensen
ekspedisjonssjef
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lene Lyngby
ekspedisjonssjef
Klima- og miljødepartementet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signaturer.

Vedlegg 3:
- Liste over høringsinstanser
- Høringsnotat: Høring av forslag til forskrift om konsekvensutredninger
- Høringsnotat: Høring av forslag til endringer i plan- og bygningslovens bestemmelser
om konsekvensutredninger
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Til høringsparter

Deres ref

Vår ref

Dato

16/4319-1

18.10.2016

Begrenset høring av reguleringsplanmal
En rekke ulike aktører har påpekt at det er et stort mangfold av bestemmelser til
reguleringsplaner, og dette er problematisk av flere grunner:






De fleste kommuner har sin egen mal og struktur for hvordan reguleringsbestemmelser
skal utformes. Det gir omfattende ekstraarbeid for de som utformer og bruker
reguleringsplaner i flere kommuner og gjør det umulig å bruke planene i en digital
verden (utover som rene dokumenter).
Enkelte reguleringsbestemmelser i noen planer er gitt i annet regelverk og skaper
dermed både overlapp og uklarhet i forhold til hva som gjelder.
Det utformes reguleringsbestemmelser i noen planer som er uten hjemmel.
Koblingen mellom kart og reguleringsbestemmelser er ikke alltid entydig

Departementet har arbeidet med denne problemstillingen gjennom en bredt sammensatt
arbeidsgruppe med representanter fra flere kommuner, regionalt nivå og statlig nivå samt
private konsulenter. Det er i dette arbeidet blant annet hentet inn og vurdert maler og
veiledere fra en rekke store og små kommuner, fra nord til sør.
Arbeidsgruppen har utformet et forslag til anbefalt nasjonal mal eller struktur for
reguleringsbestemmelser og sender denne ut på en begrenset høring. Dette gjøres for å høre
om kommuner, andre offentlige representanter og interesseorganisasjoner har innvendinger
eller synspunkter til en slik veiledende mal.
Noen kommentarer til bruken av malen;
 Malen skal inneholde alle de elementer en har hjemmel for å ta med som
reguleringsbestemmelser i en reguleringsplan. Det vil antagelig ikke være noen plan

Postadresse
Postboks 8013 Dep
NO-0030 Oslo
postmottak@kmd.dep.no

Kontoradresse
Akersgt. 59
http://www.kmd.dep.no/

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

-41-

Planavdelingen

Saksbehandler
Hilde Johansen Bakken
22 24 59 91





som har med alle elementer. Ved bruk skal en derfor kun anvende de deler som er
relevante for den aktuelle reguleringsplan.
Arbeidsgruppen har drøftet om nummereringen av overskriftene skal være fast eller
følge de deler en faktisk tar med i planen (eksempelvis - skal hovedoverskriftene endre
nummer hvis noen overskrifter ikke er med).
o Argument for faste overskriftsnummer; Faste overskriftsnummer er lett å
kjenne igjen, en som leser flere planer vil kjenne seg igjen og enkelt finne
relevant informasjon.
o Argument mot faste overskriftsnummer; Det vil oppstå "hull" i
nummereringen der elementer ikke er med. Det gir forvirring og vanskeliggjør
forståelse av den enkelte planen.
Arbeidsgruppen har konkludert med at det ikke er hensiktsmessig med faste
overskriftsnummer. En ønsker imidlertid tilbakemeldinger på dette i denne høringen.
Alle bestemmelser skal ha referanse til kartet og feltnavnene. Disse skal være like i
både kart og bestemmelser.

Reguleringsbestemmelser er i dag - og etter malen fortsatt tekstdokumenter, skrevet i en
tekstbehandler og arkivert som et tekstdokument.
Hvis du eller andre i din organisasjon har synspunkter til en slik mal eller innspill til
forbedringer av malen, send disse til Planavdelingen ved Hilde Johansen Bakken,
e-post hjb@kmd.dep.no innen 28. november 2016.

Med hilsen

Kari Strande (e.f.)
avdelingsdirektør
Hilde Johansen Bakken
seniorrådgiver
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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Saksframlegg

Arkivnr. 45/1
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Vedtak om ileggelse av tvangsmulkt
etter pbl § 32-5
Dokumenter i saken:
1 I
Uttak av fjellmasser til Furukollen Pukkverk
2 U Pålegg om stans av arbeid eller opphør av bruk med
øyeblikkelig virkning
Forhåndsvarsel om ileggelse av tvangsmulkt
etter pbl §§ 32-3, 32-4 og 32-5
3 X Befaringsrapport - 26.08.2016
4 U Umiddelbar stans i Furukollen pukkverk
5 U Vedtak om ileggelse av tvangsmulkt
etter pbl § 32-5
6 S Vedtak om ileggelse av tvangsmulkt
etter pbl § 32-5

Saksnr. 2016/2578-6
Utvalgssak
Møtedato
130/16
07.11.2016
Saksbehandler: Ola Hage

Nils Magne Granmo
Winsnes Maskin & Transport AS

Winsnes Maskin og Transport AS
Winsnes Maskin og Transport AS

Vedlegg
1 Pålegg om stans av arbeid eller opphør av bruk med øyeblikkelig virkning
Forhåndsvarsel om ileggelse av tvangsmulkt
etter pbl §§ 32-3, 32-4 og 32-5
2 Vedtak om ileggelse av tvangsmulkt
etter pbl § 32-5

Ingress
Politisk behandling for videreføring av tidligere vedtatt tvangsmulkt for arbeider som ikke er stanset
etter vedtak om øyeblikkelig stans.
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Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
Forholdet som saken dreier som om er tidligere behandlet delegert i sak 256/16 datert 30.08.2016.
Denne saken omhandlet ileggelse av tvangsmulkt på bakgrunn av at pålegg om stans av arbeider i
Furukollen pukkverk ikke ble gjennomført. Stansen ble iverksatt på bakgrunn av at Rådmannen
vurderte det som overveiende sannsynlig at utvinningen i Furukollen var i strid med gitte tillatelser.
Saken fremmes politisk på bakgrunn av at Rådmannen kun har delegert myndighet til å ilegge gebyr
på opptil 30 000 kroner.
Historikk:
 25.08.2016

Vedtak om pålegg om stans av arbeid eller opphør av bruk med øyeblikkelig
virkning fattes og forkynnes samme dag.
(DS 248/16)




26.08.2016
30.08.2016

Befaring konstaterer full drift
Vedtak om ileggelse av tvangsmulkt pba at øyeblikkelig stans ikke er
gjennomført fattes.
(DS 256/16)



06.09.2016

Midtre Gauldal kommune fatter vedtak om delegert dispensasjon for fortsatt
drift i Furukollen pukkverk. Dispensasjonen gis midlertidig, men
tidsbegrensningen avventer politisk behandling av saken
(DS 267/16)



17.09.2016

Tidsbegrensningen i den midlertidige dispensasjonen som ble vedtatt i
delegert i sak 267/16 fastsettes av utvalg for Næring, plan og miljø.
Dispensasjonen begrenses til 01.07.2017
(PS 123/16)

Vedtak fattet i delegert sak 256/16:
«Med hjemmel i pbl § 32-5 ilegges en løpende dagmulkt på kr 10 000 fra og med 26.08.2016 etter frist for
gjennomføring av pålegg om stans av arbeid med øyeblikkelig virkning. Dagmulkten løper kun for virkedager.
Vedtaket begrunnes med at øyeblikkelig stans ikke er etterfulgt i tråd med delegert vedtak 248/16.
Dagmulkten løper inntil kommunen har mottatt skriftlig underretning om at pålegget er gjennomført eller til ny
godkjenning er innhentet.»
Utdrag fra delegasjonsreglementet for pbl § 32-5
Tvangsmulkt enten i form av engangsmulkt, løpende dagsmulkt eller kombinasjon av disse opptil kr. 30.000
delegeres til rådmann/enhetsleder.
For ytterligere saksopplysninger vises det til delegert vedtak 256/16 som er vedlagt.
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Vurdering
De vurderinger som er lagt til grunn for ileggelse av tvangsmulkt etter pbl § 32-5 fremgår av
delegert vedtak 256/16 av 30.08.2016. Rådmannen vurderer at det ikke er fremkommet
opplysninger som har endret Rådmannens vurdering i denne saken. Denne saken fremmes kun
politisk på bakgrunn av at størrelsen på tvangsmulkten går ut over hva Rådmannen har myndighet
til å ilegge etter pbl kap 32.
Som det fremgår av historikken i denne saken har tiltakshaver innhentet ny godkjenning den
06.09.2016. Tvangsmulkten løp da fra og med 26.08.2016 og frem til 06.09.2016. Rådmannen
vurderer at driften ble opprettholdt i hele denne perioden da tiltakshaver ikke har opplyst om annet.
Rådmannen vurderer også at tvangsmulkten løp til og med 06.09.2016 på bakgrunn av at vedtaket
ble fattet innenfor normal arbeidstid denne dagen og meddelt tiltakshaver påfølgende dag. Dette
medfører at tvangsmulkten løp i åtte virkedager før ny godkjenning forelå. Rådmannen vurderer at
åtte virkedager legges til grunn for innkreving av tvangsmulkt.
Rådmannens innstilling
Utvalg for Næring, plan og miljø stadfester delegert vedtak 256/16 datert 30.08.2016.
Dette skjer i medhold av delegasjonsreglementets bestemmelser for pbl § 32-5.

-45-

Winsnes Maskin & Transport AS
Soknesøran 8
7290 STØREN

Delegert vedtak
Delegerte saker - Næring, plan og miljø - nr. 248/16
Deres ref:

Vår ref

Dato

2016/2578-2

25.08.2016

Pålegg om stans av arbeid eller opphør av bruk med øyeblikkelig virkning
Forhåndsvarsel om ileggelse av tvangsmulkt
etter pbl §§ 32-3, 32-4 og 32-5
Saksopplysninger:
Eiendom
Tiltakets adresse
Tiltakets art
Tiltakshaver

:
:
:
:

gbnr 45/1 i Midtre Gauldal kommune
7290 STØREN
Pukkverk
Winsnes Maskin & Transport AS

Plan- og bygningsmyndigheten har blitt kjent med at det er overveiende sannsynlig at uttaket av stein
i Furukollen pukkverk skjer i strid med de tillatelsene som er gitt for uttak av råstoff i nevnte
steinbrudd.
Furukollen pukkverk omfattes av kommunedelplan for Støren (planID: 16482012009). Videre
omfattes pukkverket av et kart som entreprenøren selv har forelagt plan- og bygningsmyndigheten.
Dette kartet er av særdeles dårlig kvalitet og mangler datering og henvisning til saks/vedtaksnummer el.
I skrivende stund er det uklart hvilke tillatelser som foreligger fra Direktoratet for
mineralforvaltning.
Pålegg om stans av arbeid og opphør av bruk med øyeblikkelig virkning:
Plan- og bygningsloven § 32-3 første ledd, sier følgende om stansing av arbeid og opphør av bruk:
Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, kan plan- og bygningsmyndighetene
gi den ansvarlige pålegg om retting av det ulovlige forhold, opphør av bruk og forbud mot fortsatt virksomhet,
samt stansing av arbeid.

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

Telefon
72 40 30 00
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Telefaks
72 40 30 01

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

Plan- og bygningsloven § 32-4, sier følgende om pålegg om stans med øyeblikkelig virkning:
Om nødvendig kan plan- og bygningsmyndighetene gi den ansvarlige pålegg om stans av arbeid eller opphør av
bruk med øyeblikkelig virkning. Slikt pålegg kan gis uten forhåndsvarsel. Om nødvendig kan plan- og
bygningsmyndighetene kreve bistand av politiet for gjennomføring av pålegg om stans.

Forhåndsvarsel om tvangsmulkt:
I henhold til pbl § 32-2 første ledd, gis det med dette forhåndsvarsel om at det med hjemmel i pbl §
32-5 vil kunne bli fattet vedtak om ileggelse av tvangsmulkt dersom uttaket av stein ikke stanses
øyeblikkelig.
En tvangsmulkt fastsettes som et engangsbeløp, en løpende mulkt eller en kombinasjon av
engangsbeløp og løpende mulkt. Momenter som vurderes ved fastsettelsen er blant annet
overtredelsens grovhet, fordeler ved overtredelsen og at den oppfordrer til rettidig oppfyllelse av et
pålegg.
Forelegg og andre opplysninger:
Det er eiers/ tiltakshavers ansvar at plan- og bygningslovgivningens krav, herunder tidligere gitte
tillatelser, overholdes.
Etter pbl § 32-2 annet ledd opplyses det at et pålegg som ikke etterkommes innen fastsatt frist, vil
kunne følges opp med forelegg som kan få samme virkning som rettskraftig dom, jf. pbl §§ 32-6 og
32-7. Det orienteres om at ”Blir pålegg i rettskraftig dom eller dermed likestilt forelegg ikke
etterkommet kan plan- og bygningsmyndighetene la de nødvendige arbeider utføre for regning av
den som dommen eller forelegget er rettet mot”, jf. § 32-7 første ledd.
Pålegg kan etter pbl § 32-3 fjerde ledd tinglyses som heftelse på eiendommen dersom pålegget ikke
gjennomføres.
Deres rettigheter:
De har rett til å uttale Dem før vedtak om ileggelse av tvangsmulkt fattes. Frist for dette settes til 4
uker fra brevets dato, jf pbl § 32-2 første ledd.
Vurderinger:
Bygningsmyndigheten besiktiget steinbruddet den 15.08.2016. Det ble da foretatt GPS innmåling av
bruddets yttergrense mot nordøst. Bruddets ytterlinje ble sammenholdt med kommunedelplanen for
Støren. Rådmannen vurderer på bakgrunn av disse undersøkelsene at steinbruddet har beveget seg ut
av formålet råstoffutvinning og inn i formålene LNFR og idrettsanlegg.
Entreprenøren har forevist et kart som påstås å være et reguleringsplankart. Dette kartet har ikke
kommunene i sine arkiver og kartet er ikke datert eller signert. Rådmannen har i skrivende stund
heller ingen kjennskap til om dette kartet er vedtatt godkjent.
Kommunen har derimot i sine arkiver et reguleringskart fra 1993 som har vært til offentlig ettersyn.
Rådmannen har undersøkt protokoller for kommunestyret i perioden kartet er datert, men kan ikke
se at planen er endelig vedtatt. Rådmannen vurderer dermed dette kartet å være under utarbeidelse.
Rådmannen vurderer det som overveiende sannsynlig at utvidelsen av Furukollen pukkverk er i strid
med tillatelser gitt av Midtre Gauldal kommune. Dette begrunnes med at utvinningsområdet har
beveget seg ut i annet formål. Samt at kommunedelplan for Støren har en bestemmelse for det
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aktuelle formålet for råstoffutvinning som sier følgende; for nye og økte utvidelser av eksisterende – regulerte
og uregulerte – områder, kreves detaljregulering.
Utvidelsene av Furukollen pukkverk antas dermed å være i strid med plan- og bygningslovgivningen.
Bygningsmyndigheten anser det som nødvendig å gi pålegg med øyeblikkelig virkning på grunn av at
videre utvinning av råstoff er uopprettelig.
Stansen vil bli opprettholdt frem til plan- og bygningsmyndigheten blir forelagt en tidligere
godkjenning eller til ny godkjenning blir innhentet.
Vedtak:
Med hjemmel i pbl § 32-3, jf § 32-4 gis pålegg om stans av uttak av steinmasser i Furukollen
pukkverk, på eiendommen gbnr 45/1, med øyeblikkelig virkning.
Vedtaket begrunnes med at en videre utvinning i strid med tillatelse er uopprettelig.
Bygningsmyndigheten må underrettes skriftlig når arbeidet er stanset.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til NPM-utvalget. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som
ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har
klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen
Hubertina Doeven
Enhetsleder Næring, plan og
forvaltning

Ola Hage
Rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk signert, og krever ingen håndskreven signatur.

Kopi til:
Direktoratet for mineralforvaltning med
Bergmesteren for Svalbard
Opplysningsvesenets Fond

Postboks 3021 Lade

7441

TRONDHEIM

Postboks 535 Sentrum

0105

OSLO
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Winsnes Maskin og Transport AS
Soknesøran 8
7290 STØREN

Delegert vedtak
Delegerte saker - Næring, plan og miljø - nr. 256/16
Deres ref:

Vår ref

Dato

2016/2578-5

30.08.2016

Vedtak om ileggelse av tvangsmulkt
etter pbl § 32-5
Saksopplysninger:
Eiendom
: Gbnr 45/1 i Midtre Gauldal kommune
Tiltakets adresse :

Furukollen, 7290 STØREN

Tiltakets art

:

Pukkverk

Tiltakshaver

:

Winsnes Maskin & Transport AS

Den 25.08.2016 ga bygningsmyndigheten Dem forhåndsvarsel om ileggelse av tvangsmulkt.
Bakgrunnen for forhåndsvarselet var pålegg om stans av arbeid eller opphør av bruk med
øyeblikkelig virkning av samme dato.
I forhåndsvarselet ble det opplyst at det ville bli vurdert fattet vedtak om ileggelse av tvangsmulkt,
hvis ikke pålegg datert 25.08.2016 ble gjennomført øyeblikkelig. Det ble også opplyst at før vedtaket
ble fattet, hadde De rett til å uttale Dem, jf pbl § 32-2 første ledd.
Det ble den 29.08.2016 avholdt møte med Dem og kommunens plan- og bygningsmyndighet. Det
ble her gjort rede for saken fra begge sider og De gjorde det klart at De ikke hadde mulighet til å
stanse driften slik pålegget krever. Dette med bakgrunn i Deres forpliktelser til Deres kunder.
Bygningsmyndigheten finner på dette grunnlag å måtte fatte vedtak om ileggelse av tvangsmulkt med
sikte på å få brakt forholdet i samsvar med plan- og bygningslovgivningen.

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

Telefon
72 40 30 00
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Telefaks
72 40 30 01

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

Vedtak om tvangsmulkt:
Som et av virkemidlene i pbl for å få gjennomført gitte pålegg, er det i § 32-5 gitt hjemmel for
ileggelse av tvangsmulkt. Pbl § 32-5 første ledd, første setning har følgende ordlyd:
Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven kan plan- og bygningsmyndighetene
fastsette tvangsmulkt for å få gjennomført gitte pålegg, herunder forbud, innen en særskilt angitt frist.

Andre opplysninger:
Det er eiers/ tiltakshavers ansvar at plan- og bygningslovgivningens krav, herunder tidligere gitte
tillatelser, overholdes.
Vurderinger:
Bygningsmyndigheten besiktiget tiltaket 26.08.2016. Det ble da konstatert at pålegg om stans ikke
var iverksatt og at pukkverket var i full drift. Bygningsmyndigheten har i skrivende stund ikke
mottatt orientering om at pålegget er gjennomført eller søknad etter pbl.
På denne bakgrunn finner bygningsmyndigheten å måtte ilegge tvangsmulkt for å få gjennomført
pålegg om stans av arbeid eller opphør av bruk med øyeblikkelig virkning.
Tvangsmulkten fastsettes som dagmulkt på grunn av at dette skal bidra til at vedtak om stans
overholdes. Tvangsmulktens størrelse er fastsatt ut fra at overtredelsen er uopprettelig, driver av
pukkverket har store fordeler ved å fortsette driften uten tap av tid og for å oppnå at pålegg om
stans blir overholdt. Tvangsmulkten anses etter dette å stå i rimelig forhold til ulovligheten, jf. § 3210.
Rådmannen vurderer opplysningene som ble forelagt i møte 29.08.2016 å være sannferdige.
I henhold til Midtre Gauldal kommunes delegasjonsreglement har administrasjonen kun delegert
myndighet til å ilegge gebyrer inntil 30 000 kroner etter pbl kap 32. Dette innebærer at tvangsmulkt
ut over denne summen må behandles politisk. I påvente av politisk behandling vil tvangsmulkten
fortsette å løpe i tråd med dette vedtaket inntil pålegget er gjennomført.
Vedtak:
Med hjemmel i pbl § 32-5 ilegges en løpende dagmulkt på kr 10 000 fra og med 26.08.2016 etter frist
for gjennomføring av pålegg om stans av arbeid med øyeblikkelig virkning. Dagmulkten løper kun
for virkedager.
Vedtaket begrunnes med at øyeblikkelig stans ikke er etterfulgt i tråd med delegert vedtak 248/16.
Dagmulkten løper inntil kommunen har mottatt skriftlig underretning om at pålegget er gjennomført
eller til ny godkjenning er innhentet.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til NPM-utvalget. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som
ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har
klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.
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Med hilsen

Hubertina Doeven
Enhetsleder Næring, plan og
forvaltning

Ola Hage
Rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk signert, og krever ingen håndskreven signatur.

Kopi til:
Direktoratet for mineralforvaltning med
Bergmesteren for Svalbard

Postboks 3021 Lade

7441

TRONDHEIM
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Saksframlegg

Arkivnr.
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2016/3259-1
Utvalgssak
Møtedato
131/16
07.11.2016
Saksbehandler: Kai Børge Amdal

Medlemskap i Utmarkskommunenes sammenslutning USS

Dokumenter i saken:
1 S Medlemskap i Utmarkskommunenes sammenslutning USS

Ingress
Behandling vedrørende fortsatt medlemskap i Utmarkskommunenes sammenslutning, USS.
Saksopplysninger
Utmarkskommunenes sammenslutning (USS) bistår kommunene i spørsmål om bruk og vern av
utmarksområder, bærekraftig næringsutvikling, forvaltningsplaner, rovviltproblematikk, motorferdsel i
utmark. Organisasjonen ble stiftet i 1996 av 40 kommuner. I dag er 87 kommuner medlemmer. USS er et
talerør overfor sentrale myndigheter og media, og skal arbeide for å fremme medlemskommunenes interesser
i utmarksspørsmål av enhver karakter.
USS sin formålsparagraf sier; «Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) skal arbeide for å fremme
medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter. Utmarkskommunenes Sammenslutning skal søke å
styrke det lokale selvstyret i saker om forvaltning av utmark og bedre samspillet mellom hensynet til natur- og miljøvern og lokal
næringsutvikling. Arbeidet i Utmarkskommunenes Sammenslutning skal skje innenfor de rammer en bærekraftig utvikling og
livskraftige lokalsamfunn tilsier».
USS sitt øverste organ er Landsmøtet. Organisasjonen drives av Landsstyret som velges på landsmøtet.
Midtre Gauldal kommune meldte seg inn i USS i 1998. Innmeldingen ble vedtatt i Formannskapet i sak
93/97 den 01.10.97. Kommunen var da medlem frem til 2002 da det ble vedtatt i Utvalg for Landbruk,
næring og teknikk, utvalgssak 128/02, at kommunen skulle melde seg ut. I 2006 ble kommunen igjen
innmeldt i USS. Dette ble gjort i utvalg for Landbruk, næring og teknikk utvalgssak 206/05.
Kommunen har hatt nytte av medlemskapet gjennom flere saker. USS skriver høringsuttalelser på vegne av
medlemskommunene i ulike saker som omhandler utmark, og utmarksforvaltning. Disse høringene har
kommunen brukt enten i sin helhet, eller som en veiledning for egne uttalelser.
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I den såkalte gjerdesaken, der kommunene gikk til sak mot Jernbaneverket for å få plassert ansvaret for
gjerdinga langs Dovrebanen ble advokater gjennom USS brukt av alle kommuner som var parter i saken.
Midtre Gauldal kommune betalte i 2016 kr. 33.000,- + mva i medlemskontingent.

Vurdering
Midtre Gauldal kommunes har vært medlem i USS i to perioder. Den første fra 1997 og frem til 2002.
Bakgrunnen for innmeldingen i 1997 vardet lagt vekt på flere punkter som kommunen kunne dra fordel av
gjennom et medlemskap. Dette var opplistet i følgende punktliste;
-forvaltningsspørsmål i samband med de store verneområdene kommunen har fått ved nasjonalparken, landskapsvernområder,
naturreservater.
- konsekvenser av andre vernebestemmelser som fredning av Gaulavassdraget, utlegging av erosjonsområder.
-næringsmessige konsekvenser av rovdyrfredinga.
- større påvirkningsmulighet ved behandling av lovendringer som angår utmarka
- kunne dra nytte av organisasjon med faglig tyngde i utmarksspørsmål som synes å ha innflytelse hos myndighetene.
- vise solidaritet med andre kommuner som er i noe samme situasjon som Midtre Gauldal.
Utmeldingen i 2002 skyldtes dels økonomiske utfordringer i kommunen dels uenighet i organisasjonens
saksprioriteringer. Midtre Gauldal mente USS for ensidig hadde fokusert på rovdyrproblematikk, noe andre
saksfelt hadde måtte lide under. I LNT- utvalgssak 128/02 som omhandler utmeldingen skriver rådmannen
bl.a. at « Landbruksforvaltningen mener USS i for stor grad har fokusert på rovdyrproblematikken, og at andre viktige saker
har lidd under dette. Riktignok har vi følt rovdyrkonflikten også i vår kommune, men landbruksforvaltningen mener
organisasjonen med fordel kunne lagt mer vekt på konflikten mellom miljøvern og en næringsmessig utnytting av naturressursene.
Her vises bl.a. til kommunens engasjement innen forvaltning av verneområder og utbygging av mini- og mikrokraftverk i et
verna vassdrag. Kommunen har tatt opp denne problemstillingen på årsmøtet uten at en kan se at organisasjonen har endret
fokus»
Innmeldingen i 2006 har ikke noen begrunnelse som rådmannen har vært i stand til å finne, men forankres i
LNT utvalgssak 206/05 som omhandler årsbudsjettet for 2006.
USS er en organisasjon Midtre Gauldal kommune har hatt nytte av å være medlem i. Bakgrunnen for
medlemskapet har vært et ønske om å være en del av en større organisasjon som kan arbeide for kommunens
syn i saker som omhandler utmarksforvaltning og utnyttelse av utmarksressurser, og gjennom dette kunne få
bistand i store og vanskelige saker. USS har ved flere anledninger skrevet høringsuttalelser i større saker som
angår utmarksforvaltning i kommunene. Her kan nevnes uttalelse i forbindelse med saken «Forenkling av
utmarksforvaltningen», endringer i Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst i 2014, og i
forskriftsendringene i Forskrift om motorferdsel i utmark.
I 2008 førte kommunene Midtre Gauldal, Rennebu, Oppdal og Dovre sak mot Jernbaneverket for å fastsette
gjerdeplikten og vedlikeholdsansvaret a gjerder langs Dovrebanen. Det ble i denne saken benyttet advokater
tilsluttet USS fra kommunene sin side. Denne saken ble startet i 2008 og gikk til Høyesterett i 2012.
Kommunene måtte selv betale advokatkostnader, men hadde i saken en fordel i at det var advokater med
spisskompetanse rundt utmarkssaker, samt at det ble en samkjøring kommunene i mellom.
Kommunens medlemshistorikk, og begrunnelsen for medlemskap viser at det er større saker som har vært
aktuelle på det aktuelle tidspunktet som har definert ønsket om medlemskap. Selv om det var uenighet i
prioritet og fokus på saksområde som førte til utmeldelsen i 2002, var det i hovedgrunn
kommuneøkonomien som var bakgrunnen for utmeldelsen. Et medlemskap i en organisasjon vil alltid måtte
veies økonomisk mot fordelene ved medlemskapet. Eksempelet med gjerdesaken er nok ett godt eksempel
på en sak som helt klart forsvarer medlemskapet. Et medlemskap vil alltid føre med seg kostnader gjennom
enkeltår der en ikke har nytte av medlemskapet. Mens en i andre år har stor nytte av det. Dette gjør at en er
nødt til å se et medlemskap i en organisasjon som USS over et lengre tidsperspektiv for å kunne se om nytten
forsvarer kostnadene. I 2016 var medlemskontingenten 33.000,- + mva.
Så vidt rådmannen vet har det de siste årene ikke vært stor deltakelse fra Midtre Gauldal på USS sitt årsmøte.
Det er på årsmøtet prioriteringene for arbeid i organisasjonen blir gjort. Det er derfor viktig for en
utmarkskommune som Midtre Gauldal å delta aktivt i organisasjonen for å få mest mulig igjen for
medlemskapet.
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Rådmannen vurderer at Midtre Gauldal kommune har hatt og vil ha nytte av medlemskap i USS, men at
medlemskapet bør være mer aktivt gjennom deltakelse på bl.a. organisasjonens årsmøte.
Økonomiske konsekvenser
Medlemskapet i USS har en kostnad på 33.000,- + mva pr 2016. I tillegg kommer kostnader rundt deltakelse
på USS årsmøter. Kostnaden blir i dag tatt fra Rammeområde 6, Næring plan og Forvaltning. Det er stort
fokus på at kostnader skal spares i kommunen, og rådmannen mener derfor at denne kostnaden legges inn
som egen budsjettpost eller flyttes til annet område.

Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune skal fortsatt være medlem i Utmarkskommunenes sammenslutning, USS.
Gjennom medlemskapet skal Midtre Gauldal kommune ta en aktiv politisk rolle og delta på årsmøte i USS.
Budsjettendring:
År / Konto / Art

Ram.omr. / Ansvar

Tjeneste / Funksj.
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Prosjekt

Beløp (Kr)

Saksframlegg

Arkivnr. L12
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2016/2462-9
Utvalgssak
Møtedato
132/16
07.11.2016
Saksbehandler: Kristine Bye

Dispensasjonsbehandling - fra reguleringsplan Bjørkåsen hytteområde bygging av bod og vei - gbnr 176/7

Dokumenter i saken:
1 I
Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan bygging av bod og vei - gbnr 176/7 - Ann
Magrit Hågensen
2 U Høringsbrev - Søknad om dispensasjon fra
reguleringsplan Bjørkåsen hytteområde - bygging
av bod og vei - gbnr 176/7
3 N Høringsbrev - Dispensasjon fra reguleringsplan
Bjørkåsen hytteområde - bygging av bod og vei gbnr 176/7
4 N Uttalelse skogbruk og vilt - Søknad om
dispensasjon fra reguleringsplan - bygging av bod
og vei - gbnr 176/7 - Ann Magrit Hågensen
5 I
Uttalelse - Søknad om dispensasjon fra
reguleringsplan - Bjørkåsen hytteområde
6 N Høringsbrev - Dispensasjon fra reguleringsplan
Bjørkåsen hytteområde - bygging av bod og vei gbnr 176/7
7 I
Uttalelse - søknad om dispensasjon fra
reguleringsplan - Bjørkåsen hytteområde - bygging
av bod og vei - gbnr 176/7
8 I
Uttalelse - dispensasjon fra reguleringsplan Bjørkåsen hytteområde - bod og vei - gbnr 176/7
9 S
Dispensasjonsbehandling - fra reguleringsplan
Bjørkåsen hytteområde - bygging av bod og vei gbnr 176/7
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Ann Magrit Hågensen
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag m.fl.
Kai Børge Amdal m.fl.
Kristine Bye
Mattilsynet
Kristine Bye
Sametinget
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

(Vedleggene er markert med fet skrift).
Ingress
Ann Magrit Hågensen søker om dispensasjon fra reguleringsplan Bjørkåsen hytteområde for
bygging av bod på 12m2 og vei på ca.100m på eiendommen gbnr 176/7.

Saksopplysninger
Bakgrunn
Ann Magrit Hågensen søker om dispensasjon fra reguleringsplan Bjørkåsen hytteområde for
bygging av bod på 12m2 og vei på ca.100m på eiendommen gbnr 176/7. Søknaden ble mottatt
25.07.2016.
Beliggenhet
Det omsøkte tiltaket ligger vest for Bjørkåsbekken, sør for Enodden.

Figur 1 Oversiktskart over deler av Midtre Gauldal kommune. Området det søkes dispensasjon er markert med rød pil.

Gjeldende reguleringsplan:

Figur 2 Oversiktskart over reguleringsplan Bjørkåsen hytteområde.
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Dagens situasjon/beskrivelse av tiltaket
Tiltakshaver ønsker å bygge en bod på 3x4 m (12m2) i stavlaft samt en vei på ca.100m inn til hytta
på eiendommen gbnr 176/7. Tiltakshaver forteller at i dag er det en tradisjonell utedo som er
oppsatt på grunneiers tomt, og tiltakshaver ønsker heller å sette opp en bod med blant annet
plass til et forbrenningstoalett; alternativt biologisk vakumtoalett.

Figur 3 Situasjonskart over ønsket bod.

Figur 4 Situasjonskart over ønsket vei.

Planavklaring
Omsøkte tiltak ligger innenfor reguleringsplan Bjørkåsen hytteområde med følgende bestemmelser:

Søkers begrunnelse for tiltaket
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har
oppgitt følgende begrunnelse:
‘’Begrunnelsen for at vi ønsker å sette opp en bod er at vi tenker miljøvennlig og framtidsrettet og at det er uheldig og
upraktisk med dagens tømming av utedo. I tillegg får vi litt mer tiltrengt bodplass.
I tillegg søker jeg om dispensasjon for å lage vei til hytta. Det er også med tanke på framtid og tilgjengelighet til
hytta.’’
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Høring/nabovarsel
Søknad om dispensasjon ble sendt på høring med frist den 12.09.2016. Følgende har svart innen
tidsfristen:
Lokal skogbruksmyndighet
Tiltaket ligger innenfor et regulert hytteområde, og skogbruket har derfor ingen merknader.
Kommunens viltkart og Naturdatabase er kontrollert 19.08.16, og det er ikke registreringer her som
kommer i konflikt med tiltaket.
Lokal landbruksmyndighet
Det omsøkte tiltaket ligger innenfor grensene for reguleringsplanen.
Hyttefeltet ligger utenfor sperregjerdet for husdyr som beiter i seterdalen i Budalen. Landbruk kan
derfor ikke se at tiltakene har negative konsekvenser for landbruksdrifta på eiendommen Bjørkåsen
gbnr 176/1 og i området.
Landbruk har ingen merknader til at det gis dispensasjon for omsøkte tiltak.
Fylkesmannen i Sør – Trøndelag
Fylkesmannen er i utgangspunktet skeptisk til at det bygges adkomstvei til hver enkelt fritidsbolig.
Bygging av vei som adkomst til hytter virker privatiserende og påvirker naturverdiene og
friluftsinteressene i negativ retning. Veiinngrep blir ofte lett synlig i landskapet og påvirker således
opplevelsen av natur for folk som ferdes i området. En dispensasjon i dette tilfelle kan også bidra til
å skape presedens for de andre fritidseiendommene innenfor det regulerte området.
Fylkesmannen viser til det ovenfornevnte og fraråder at det gis dispensasjon til bygging av vei til
fritidsbolig. Fylkesmannen har ingen merknader til oppføring av bod som omsøkt.
Fylkesmannen minner om at alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes etter prinsippene i
naturmangfoldloven §§8-12 (jf nml § 7). Før det fattes vedtak i saken må det skriftlig redegjøres for
hvordan prinsippene §§ 8-12 er vurdert. Manglende synliggjøring av dette vil regnes som en
saksbehandlingsfeil.
Sør – Trøndelag fylkeskommune
Ut fra de interesser de skal ivareta, ikke har noen avgjørende merknader til oppføring av bod, samt
veiframføring. Fylkeskommunen forutsetter at veien blir lagt skånsomt i terrenget.
Fylkeskommunen minner imidlertid om den generelle 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.
Mattilsynet
Mattilsynet ser ikke at dispensasjonssøknaden berører eksisterende vannforsyningssystem som
Mattilsynet har oversikt over. Anleggelse av vei må ikke komme i konflikt med eventuelle private
vannforsyningssystemer.
Mattilsynet har ingen kommentar til at dispensasjon gis ut fra hensynet til eksisterende
vannforsyningssystemer i området.
Sametinget
Etter vår vurdering av beliggenhet og ellers kjente forhold kan vi ikke se at det er fare for at tiltaket
kommer i konflikt med automatisk fredete samiske kulturminner. Sametinget har derfor ingen
spesielle merknader til planforslaget.
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Skulle det likevel under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget omgående, jf. lov 9.juni
1978 nr. 50 om kulturminner (klm.) §8 annet ledd.
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
Det har kommet inn flere merknader, men det er kun fylkesmannen som fraråder at det blir gitt
dispensasjon til den omsøkte veien.
Det omsøkte området ligger i dag i et regulert hytteområde. Reguleringsplanen for Bjørkåsen
hytteområde viser at det er regulert inn 20 nye hytteeiendommer, samt 1 eksisterende, til sammen
21 hytteeiendommer. De fleste har også fått innregulert inn sti til sin hytteeiendom. Det er ingen
som har regulert inn vei.
Ut fra flyfoto har flere av hyttene i dette hytteområdet etablert veg inn til sin hytteeiendom.
Rådmannen kan ikke finne noen søknader for disse veiene, og det er derfor grunn til å tro at disse
veiene kan være ulovlig etablert.
Rådmannen er i utgangspunktet skeptisk til å legge til rette for å bygge veier inn til hver
hytteeiendom. Dette er noe som burde vært avklart gjennom reguleringsplanen. Eksisterende
reguleringsplan er en relativt gammel plan fra 1997. Rådmannen har derfor forståelse for at
hyttebruken har endret seg med årene, og at det nå har blitt mer og mer vanlig å kjøre bil helt fram
til hytta. Likevel er rådmannen av den oppfatning at slike endringer i utgangspunktet skal behandles
som en endring av eksisterende plan, og ikke som en dispensasjon. En dispensasjon i dette tilfelle
kan også bidra til å skape presedens for de andre fritidseiendommene innenfor det regulerte
området.
Det er derimot ikke kommet inn noen negative merknader til bygging av bod på 12m2. Tomten er
allerede bebygd og ligger i et hyttefelt, og rådmannen kan heller ikke se at dette tiltaket vil skape
ytterligere konsekvenser for området.
Ut fra en samlet vurdering er rådmannen positiv til etableringen av en bod på 12m2, men mener at
bygging av vei på ca.100m har større ulemper enn fordeler. Rådmannen konkluderer med at veien
bør avslås, og kun kan realiseres gjennom en regulering.
Vurdering etter prinsippene etter naturmangfoldloven §8-12:
§8 – Kunnskapen anses som god nok i denne saken.
§9 – Føre – var – prinsippet vurderes som god nok.
§10 – Økosystemets tilnærming og samlet belastning vurderes til å ikke bli større.
§11 – Kostnadene og miljøforringelsene skal bæres av tiltakshaver.
§12 – Tiltakshaver er ansvarlig for at miljøforsvarlige teknikker nyttes.
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Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune gir dispensasjon for bygging av bod på 12m2, men avslår dispensasjon for
bygging av vei på 100m på eiendommen gbnr 176/7.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at boden ikke vil
skape ytterligere konsekvenser for området, mens en vei på 100m vil føre til en vesentlig endring av
eksisterende plan.
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Saksframlegg

Arkivnr. 142
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2016/2691-6
Utvalgssak
Møtedato
133/16
07.11.2016
Saksbehandler: Kristine Bye

Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av
arealformål - gbnr 130/56

Dokumenter i saken:
1 I
Søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - endring av
arealformål - gbnr 130/56 - Jardar Helland
2 U Høringsbrev - dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56
3 I
Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56
4 I
Ber om utsatt frist for besvarelse - Dispensasjon
fra kommuneplanens arealdel - gnr/bnr 130/56
5 I
Uttalelse til dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - gbnr 130/56
6 S Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens
arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56
7 I
Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - endring av arealformål - Midtre Gauldal
130/56

Byggmester Jardar Helland AS
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag m.fl.
Mattilsynet
Statens vegvesen - Region midt
Statens vegvesen - Region midt

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

(Vedleggene er markert med fet skrift).

Ingress
Jardar Helland søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å endre arealformål fra
bolig til også å innfatte et mindre næringsbygg i form av tilbygg til garasje på 145m2 på eiendommen
gbnr 130/56
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Saksopplysninger
Bakgrunn
Jardar Helland søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å endre arealformål fra
bolig til også å innfatte et mindre næringsbygg i form av tilbygg til garasje på 145m2 på
eiendommen gbnr 130/56. Søknaden ble mottatt 29.08.2016.
Beliggenhet
Den omsøkte eiendommen ligger i den nordlige enden rett utenfor reguleringsplan for
Bakkhåggan boligfelt, sør – øst for Soknedal sentrum.

Figur 1 Oversiktskart over deler av Midtre Gauldal kommune. Området det søkes dispensasjon er vist med rød pil.

Dagens situasjon/beskrivelse av tiltaket
Tiltakshaver beskriver at: ‘’Byggeplanene ble aktualisert som følge av Midtre Gauldal kommunes oppsigelse av
vårt leide lagerlokale i Soknes leir med utflyttingsfrist 31/10 d.å.
Tilbygget skal i hovedsak lagre og pre – cut av materialer og utstyr som skal ut på byggeplass. Tilbygget er
planlagt i tilknytting til privat – garasjen og utstyr/materialer vil derfor medbringes ved kjøring som allikevel
gjøres til/fra byggeplass morgen og kveld.’’

Figur 2 Situasjonskart over tiltaket. Eksisterende bolig ligger innenfor reguleringsplan for Bakkhåggan boligfelt avsatt til bolig, mens det nye
lagerbygningen kommer utenfor reguleringsplanen.
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Planavklaring
Omsøkte tiltak ligger innen for kommuneplanens arealdel vedtatt 30.04.2010, med følgende
bestemmelser:
Den omsøkte eiendommen ligger i utgangspunktet i LNF – sone 1. Det det ikke tillates ny eller
vesentlig utvidelse av spredt bolig -, ervervs- eller fritidsbebyggelse samt andre søknadspliktige
anlegg.
I 2010 ble det derimot søkt om fradeling av en eiendom fra gbnr 130/3 på ca. 750m2 til
boligformål. Dette skulle overføres til Jardar Helland som tilleggsareal til hans boligtomt gbnr
130/53.
Likevel vil et tilbygg på eksisterende garasje kategorisert som et næringsbygg være i strid med
planen, og det må derfor søkes om dispensasjon.
Søkers begrunnelse for tiltaket
henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har
oppgitt følgende begrunnelse:
‘’Trafikk – konsekvens vil være liten som følge av endringen, da det i hovedsak er snakk om lagring og pre – cut
materialer og utstyr. (…)
Det ligger i eiers egeninteresse at bygget utformes med dempet front mot tunet/sørlig retning og tilpasses privat –
garasje i materialvalg og utforming.
Eiendommen ligger tilbaketrukket i nordlige enden av boligfelt Bakkhåggan. Eiendommen er omkranset med skog
og vil pga. byggets utforming, og særlig, eiendommens plassering ved feltet, ikke endre områdets karakter nevneverdig.
Det foreligger derfor særlige grunner til at dette kan tillates.’’
Høring/nabovarsel
Søknad om dispensasjon ble sendt på høring med frist 03.10.2016, Statens vegvesen fikk utsatt frist
til 04.10.2016. Følgende har svart innen tidsfristen:
Fylkesmannen i Sør – Trøndelag
Fylkesmannen påpeker at man ikke kan endre arealformål på eiendommen igjennom dispensasjon.
Endring av arealformålet må skje igjennom endring i kommuneplanens arealdel.
Fylkesmannen vet med bakgrunn i tidligere saker at blanding av næringsformål og boligformål er
uheldig og kan by på problemer. Fylkesmannen er av den oppfatning at det å bande denne type
næring med bolig vil kunne skape problemer. Kapping av materialer ect. kan gi økt støy for naboer,
og frakt ut og inn av området gir økt trafikk, med større kjøretøy, og de ulemper som dette
medfører. Fylkesmannen påpeker derfor at kommunen bør styre bygging av denne type
næringsbygg til områder avsatt til dette formålet.
Fylkesmannen er av den oppfatning at kommunen bør styre utbyggingen av denne type næring til
områder avsatt til formålet.
Fylkesmannen minner om at alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes etter prinsippene i
naturmangfoldloven §§8-12 (jf nml §7).
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Sør – Trøndelag fylkeskommune
Ingen merknad.
Så vidt fylkeskommunen kan se fra kulturminneregisteret, er det ikke registrert automatisk fredede
kulturminner innen området. Selv om dette registeret er noe mangelfullt, vurderer de det til å være
relativ liten risiko for at planen vil komme i konflikt med slike. Fylkeskommunen minner imidlertid
om den generelle 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.
Mattilsynet
Mattilsynet har ingen merknader til søknaden om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel av
hensyn til forhold som angår eksisterende vannforsyningssystemer.
Mattilsynet har forventninger til at sikkerheten til eventuelle private vannforsyningssystemer og
tilhørende infrastruktur blir kartlagt før eventuell oppstart og tatt hensyn til ved utbyggingen.
Statens vegvesen
Omsøkte eiendom ligger i enden av et mindre boligfelt som har adkomst via privat veg ut på Fv.
651. Statens vegvesen har ingen merknader til selve omreguleringen.
Vi gjør imidlertid oppmerksom på at avkjørselen til fylkesvegen ikke ser ut til å møte våre krav om
utforming med tanke på sikt og helling i avkjørselen. Hvis Midtre Gauldal kommune velger å
innvilge dispensasjon fra arealdelen, må tiltakshaver søke om utvidet bruk av avkjørselen.
Vi ber om at dere gjør oppmerksom på dette. Da kan det bli aktuelt at vi krever at avkjørselen skal
opparbeides i henhold til regler om bygging og vedlikehold av veger og fylkesveg.
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
Eiendommen er opprinnelig en tomt avsatt til LNF – sone 1, men er i dag omgjort til en boligtomt.
Nærområdet består av flere boligtomter og områder avsatt til LNF – sone 1. Rådmannen er i
utgangspunktet skeptisk til at det tillattes næringsformål i et slikt område.
Rådmannen ser at det foreligger et nabovarsel, men dette er kun til eiendommene nord for
boligtomten (gbnr 130/4 og 130/3). Rådmannen mener nabovarselet er mangelfullt. Transporten til
eiendommen vil gå gjennom hele boligfeltet, og rådmannen ser det som nødvendig at alle
boligtomtene som inngår i reguleringsplanen Bakkhåggan boligfelt blir varslet. Rådmannen har
likevel valgt å legge fram saken til politisk behandling for å få avklart planmyndighetens syn i saken.
Den omsøkte eiendommen ligger i utkanten av boligfeltet på Bakkhåggan, utenfor eksisterende
reguleringsplan Bakkhåggan boligfelt. Det eksisterer allerede en garasje på eiendommen, og
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tiltakshaver ønsker å bygge på denne garasjen med et tilbygg på 145m2 som skal brukes til
næringsformål. Et næringsbygg er ikke det samme som garasje.
Rådmannen har forståelse for at tiltakshaver må se etter alternative lokaler for lagring av
byggeplassens materialer og utsyr da det foreligger en oppsigelse på bruken av lagerlokalene på
Soknes leir. Likevel mener rådmannen det er uheldig at et slikt lokale plasseres på denne
eiendommen, og mener i likhet med Fylkesmannen at områder som allerede er avsatt til næring er å
foretrekke.
Selv om tiltakshaver i dag ønsker å bruke tilbygget kun for å lagre materialer og utstyr som skal ut
på byggeplass, og mener dette ikke øker trafikken ytterligere i området, kan en omdisponering til
næring i framtiden også åpne opp for annen næring på denne tomten. Kommunen vil da ikke ha
noen hjemmelsgrunnlag for å stoppe annen type næring som muligens kan være belastende for
nærområdet. Dette mener rådmannen er uheldig, og kan på sikt medføre store konsekvenser for
området og undergrave gjeldende planer.
Ønsker man å tilrettelegge for en slik næringsvirksomhet, skal dette skje som en reguleringsendring
og ikke gjennom en dispensasjon. Rådmannen har i lignende saker holdt fast på dette prinsippet, og
mener at planmyndigheten ikke bør fravike i denne saken. Et slikt tiltak kan også medføre
ytterligere endringer på eksisterende plan. Gjennom en reguleringsendring får man en sikker og
framtidsrettet planlegging som ivaretar direkte berørte parter (naboer) og andre hensyn.
Ønsker utvalget likevel å gi en dispensasjon må merknadene fra Mattilsynet om kartlegging av
private vannforsyningssystemer og tilhørende infrastruktur, samt Statens vegvesens merknad om at
tiltaket krever søknad om utvidet bruk av eksisterende avkjørsel setter som vilkår. I tillegg må saken
sendes på høring til naboene slik at de får anledning til å uttale seg.
Ut i fra en samlet vurdering mener rådmannen tiltaket undergraver gjeldende plan og medfører
store konsekvenser for nærområdet. Rådmannen konkluderer med at dispensasjonssøknaden bør
avslås.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår dispensasjon for å bygge et tilbygg på 145m2 på eksisterende
garasje som skal brukes til næringsformål på eiendommen gbnr 130/56.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at tiltaket er av
en slik karakter at dette bør realiseres gjennom en regulering.
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Saksframlegg
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Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2016/2720-9
Utvalgssak
Møtedato
134/16
07.11.2016
Saksbehandler: Kristine Bye

Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel og reguleringsplan
E6 parsell Haukdalsbrua - Storløkkja- oppføring av bolig og garasje - gbnr
51/7

Dokumenter i saken:
1 I
Søknad om dispensasjon for oppføring av
bolig i LNF-område - gbnr 51/7- Bakkely,
Øverøien - Richard Pilat
2 U Høringsbrev - Dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - oppføring av bolig og garasje - gbnr
51/7
3 N Høringsbrev - Dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - oppføring av bolig og garasje - gbnr
51/7
4 N Høringsbrev - Dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - oppføring av bolig og garasje - gbnr
51/7
5 N Uttalelse skogbruk og vilt - Søknad om
dispensasjon for oppføring av bolig i LNFområde - gbnr 51/7- Bakkely, Øverøien - Richard
Pilat
6 I
Sametingets uttalelse - oppføring av bolig og
garasje - gbnr 51/7
7 I
Uttalelse - Dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - oppføring av bolig og garasje - gbnr
51/7
8 I
Høringssvar - dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - oppføring av bolig og garasje - gbnr
51/7
9 S
Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens
arealdel - oppføring av bolig og garasje - gbnr
51/7
10 I
Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens
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Harald Wolden
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag m.fl.
Aril Røttum m.fl.
Kristine Bye
Kristine Bye

Sametinget
Mattilsynet
Statens vegvesen - Region midt

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

arealdel - oppføring av bolig og garasje - Midtre
Gauldal 51/7
(Vedleggene er markert med fet skrift).
Ingress
Richard Pilat søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og reguleringsplan E6 parsell
Haukdalsbrua for oppføring av bolig og garasje på eiendommen gbnr 51/7.

Saksopplysninger
Bakgrunn
Richard Pilat søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og reguleringsplan E6 parsell
Haukdalsbrua for oppføring av bolig og garasje på eiendommen gbnr 51/7. Søknaden ble mottatt
26.08.2016.
Beliggenhet
Det omsøkte eiendommen ligger sør for Støren sentrum, på vestsiden av E6.

Figur 1 Oversiktskart over deler av Midtre Gauldal kommune. Området det søkes dispensasjon er vist med rød pil.

Dagens situasjon/beskrivelse av tiltaket
Tiltakshaver skriver: ‘’Eiendommen ble overtatt ved kjøp juni 2014.
Eier ønsker å oppføre en ny bolig og
garasje. Prosjektets østfasade vil komme nærmere midten av E6 enn 50m.
Det er søkt om dispensasjon for
oppføring av nytt bygg nærmere enn 50m fra E6 midtlinje, og
dispensasjonssøknaden er innvilget av Vegvesenet’’.
Det går fram av byggesøknad at ønsket bolig vil få et areal på
129,5 m2, mens garasjen skal være 58,5m2.
Eksisterende bebyggelse skal rives.
Det er også tegnet inn en parkeringsplass på eiendommen.
Figur 2 Situasjonskart over tiltaket.
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Denne nevnes ikke i søknaden, men vil ut fra situasjonskartet få et areal på 115m2. Dette medfører
også endring på eksisterende innkjørsel. Et slikt tiltak er heller ikke i tråd med LNF – formålet og
vil dermed også inngå i denne søknaden.
Rådmannen gjør oppmerksom på at boligen pr. i dag er revet uten tillatelse.
Planavklaring
Deler av tomta ligger innenfor kommuneplanens arealdel vedtatt 30.04.2010, med følgende
bestemmelser:

Hoveddelen av tomta ligger innenfor reguleringsplan E6 parsell Haukdalsbrua – Storløkkja, planId:
16481997003. Også innenfor denne reguleringsplanen ligger tomta under formålet LNF.

Figur 3 Utdrag av reguleringsplan E6 parsell Haukdalsbrua - Storløkkja.

Søkerens begrunnelse for tiltaket
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har
oppgitt følgende begrunnelse:
‘’ Tilstanden på bygg ihht takstpapirer viser til en del redusert kvalitet på bygningskonstruksjoner. Det ble av
byggherre etter hvert vurdert i så dårlig stand at vedlikehold/reparasjon var bortkastede kostnader.
Boligen er trukket lengre inn på tomt enn de opprinnelige bygg, slik at event. lydskjerming ihht krav fra
Vegvesenet skal være mulig å få gjennomført’’.
Høring/nabovarsel
Søknad om dispensasjon ble sendt på høring med frist 04.10.2016. Følgende har svart innen
tidsfristen:
Lokal landbruksmyndighet
Det søkes dispensasjon fra kommuneplanens arealdel mht. byggeavstand mot veg. Dette er avklart
med vegmyndighetene.
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Vi kan ikke se at tiltaket har negative konsekvenser for landbruket, og har derfor ingen merknader
til søknaden.
Lokal skogbruksmyndighet
Ingen merknad.
Fylkesmannen i Sør – Trøndelag
Fylkesmannen registrerer at omsøkte tiltak i dag ligger delvis i rød støysone og at hele eiendommen,
etter utvidelse av E6, vil ligge i rød støysone. Fylkesmannen viser til behovet for lokale tiltak for
støyskjerming og forutsetter at det oppnås tilfredsstillende støyforhold i henhold til retningslinjene i
T-1442/2012. Fylkesmannen påpeker at kommunen bør stille krav om at retningslinjens
anbefalinger legges til grunn som vilkår for tillatelsen.
Fylkesmannen viser til det ovenfornevnte og forutsetter tilfredsstillende støyforhold i henhold til T1442/2012. Utover dette har Fylkesmannen ingen merknader til tiltaket.
Fylkesmannen minner om at alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes etter prinsippene i
naturmangfoldloven §§8-12 (jf nml §7).
Sør – Trøndelag fylkeskommune
Ingen merknad.
Så vidt fylkeskommunen kan se fra kulturminneregisteret, er det ikke registrert automatisk fredede
kulturminner innen området. Selv om denne registreringen er noe mangelfullt, vurderer de det til å
være relativ liten risiko for at tiltak på eiendommen vil komme i konflikt med slike.
Fylkeskommunen minner imidlertid om den generelle 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.
Statens vegvesen
Statens vegvesen ga i brev av 24.juni 2016 dispensasjon fra veglova sine bestemmelser om
byggegrense.
Vi vil likevel orientere om at Statens vegvesen i utgangspunktet er kritisk til dispensasjon i LNFR –
områder. Det er samfunnsøkonomisk og miljømessig ulønnsomt å tilrettelegge for spredt
boligbebyggelse, da den valgte transportløsningen i all hovedsak vil bli bilbasert. Det vil
sannsynligvis føre til ulemper for trafikksikkerheten til myke trafikanter, med en økning av
fotgjengere og syklister langs og på tvers av vegen. Tilgang til gode, trafikksikre løsninger i form av
gang-/sykkelveg er sparsomme, og myke trafikanter blir som regel skadelidende ved sammenstøt
med kjøretøy. Dette bør Midtre Gauldal kommune ta stilling til i sin vurdering av saken.
Mattilsynet
Det omsøkte tiltaket berører ikke tilsigsområdet/ kilde til registrerte vannforsyningssystemer.
Forhold knyttet til drikkevann er ikke nevnt. Hvis eiendommen ikke har tilfredsstillende
vannforsyning er det prinsipielt ønskelig med tilkobling til eksisterende vannforsyningssystem for å
begrense antall brønner i området.
Mattilsynet minner om at egen vannforsyning til en enkelt husholdning skal være hygienisk
betryggende. For denne type vannforsyning gjelder vedlegget til drikkevannsforskriften som
veiledende norm, jf. Forskrift 4.des.2001 nr.1372 om vannforsyning og drikkevann
(drikkevannsforskriften) § 12 siste ledd.
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Mattilsynet ar ingen merknad til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel med hensyn
til forhold som angår eksisterende vannforsyningssystemer.
Det er ønskelig med mest mulig samordnet vannforsyning. Hvis eiendommen allerede har
vannforsyning skal vannet være hygienisk betryggende.
Sametinget
Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og annet kan vi ikke se at det er fare for at det omsøkte
tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda, samiske kulturminner. Sametinget har derfor ingen
spesielle merknader til dispensasjonssøknaden.
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, jf. lov 9.juni 1978 nr.50 om kulturminner (kml.) §8 annet ledd.
Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge kml. §4
annet ledd. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme freda kulturminne, eller sikringssonen på 5
meter rundt kulturminnet, jf. kml. §§3 og 6.
Siv og Frank Vidar Harstad (Nabo gbnr 51/1)
Vi samtykker endret innkjøring til eiendommen 51/7.
Det er dog satt en forutsetning at ny avkjøring utformes på en slik måte at den også kan fungere
som møteplass på eksisterende vei mellom Øverøien Gård og Skjerliløkkja (Støren dyrepensjonat).
Det betyr at avsatt område for møteplass ikke kan benyttes til parkering.
Vi ser løsning med ny innkjøring som en god og mer oversiktlig løsning for alle.
Det er også gjort oppmerksom på av Richard Pilat, at garasjens plassering avviker fra normale
normer på 4 meter fra naboeiendom. Avstanden aksepteres med en avstand på inntil 2 meter fra
garasjevegg til vår eiendomsgrense.
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
Den omsøkte eiendommen ligger altså både innenfor kommuneplanens arealdel og reguleringsplan
E6 parsell Haukdalsbrua – Storløkkja under formålet LNF. I disse områdene tillates det blant annet
ikke ny eller vesentlig utvidelse av spredt bolig-, ervervs- eller fritidsbebyggelse.
Rådmannen mener det er ugunstig å legge til rette for boligtomter i LNF – soner. En slik utbygging
kan medføre en bit – for – bit utvikling, noe rådmannen anser som uheldig. Å bygge boligtomter og
boligfelt bør skje på områder avsatt til bolig, eller gjennom en reguleringsplan. Regulerte boligfelt gir
en bedre og helhetlig planlegging, der også andre forhold blir bedre vurdert og skaper en bedre
forutsigbarhet i planleggingen.
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Ønsket tiltak ligger 4,6 km (målt i luftlinje) fra Støren sentrum. I dette området er det heller ikke
regulert inn gang- og sykkelveg, noe som medfører at det legges opp til biltransport. Dette er ikke
gunstig for de myke trafikantene i området. Gjennom statlige planretningslinjer for bolig-, areal- og
transportplanlegging (SPR) er kommunen pålagt å bidra til å redusere utslipp av klimagasser, og til å
gjennomføre energieffektivisering og omlegging til miljøvennlige energiformer. Rådmannen mener
tiltaket hverken er gunstig for SPR eller trafikksikkerheten generelt. Det kan også bli aktuelt med
sikringskjøring, som medfører kostnader for kommunen.
Den eksisterende eiendommen var bebygd av et bolighus. Tiltakshaver syntes huset var i så dårlig
stand at dette er i dag revet. Nå ønsker tiltakshaver å sette opp et nytt hus på 129,5m2 på
eiendommen. Rådmannen er ikke kjent med detaljene på rivningen, da dette ikke er omsøkt.
I den planlagte utvidelsen av E6en er ikke eiendommen regulert inn. Rådmannen er likevel kjent
med at deler av eiendommen i dag ligger i rød støysone for E6. Hele eiendommen vil bli liggende i
rød støysone etter utvidelsen av E6. Dette vurderes som svært negativt, og er et tiltak som krever
tilfredsstillende støyforhold i henhold til retningslinjene i T-1442/2012. Dette vil bli et krav når ny
E6 skal bygges.
Tiltakshaver ønsker også å sette opp en garasje på 58,5m2 og en parkeringsplass på 115m2 på den
omsøkte eiendommen. Parkeringsplassen medfører endring på eksisterende avkjørsel. Nabo
grunneierne har samtykket på dette, men forutsetter at avkjøringen utformes på en måte slik at den
også kan fungere som møteplass på eksisterende vei. Grunneierne ønsker ikke at møteplassen
benyttes til parkering. Rådmannen ser ut fra situasjonskartet at dette er løst ved at det parkeres ved
garasjen og ikke i starten av innkjørselen. Grunneierne har videre gitt tillatelse til at garasjen
plasseres inntil 2 meter fra garasjeveggen til deres nabogrense.
Tiltakshaver har fått dispensasjon fra byggegrense fra Statens vegvesen, noe rådmannen stiller seg
undrende til. Rådmannen er negativ til både huset, garasjen og parkeringsplassen. Eiendommen
ligger i LNF – sone 1 og svært utsatt for støy. Tiltakene er av så stort omfang, at skal det tillates å
bygge hus, garasje og parkeringsplass bør dette skje gjennom en reguleringsplan som ivaretar alle
interessene i området.
Ønsker utvalget likevel å gi en dispensasjon må merknader fra Fylkesmannen om tilfredsstillende
støyforhold i henhold til T-1442/2012 være gjennomført. Det forutsettes også at Statens vegvesens
vilkår i brev 24.06.2016 (dispensasjon fra byggegrense for nybygg) at boligen og garasjen ikke
plasseres nærmere enn 41 meter fra midten av dagens E6, samt Mattilsynets merknad om at hvis
ikke eiendommen har tilfredsstillende vannforsyning må det kobles til eksisterende
vannforsyningssystem for området.
Ut fra en samlet vurdering mener rådmannen at tiltaket undergraver gjeldende plan. Rådmannen
konkluderer med at dispensasjonssøknaden bør avslås.
Vurdering av prinsippene etter naturmangfoldloven §8-12:
§8 – Kunnskapen anses som god nok i denne saken.
§9 – Føre – var – prinsippet vurderes som god nok i denne saken.
§10 – Økosystemets tilnærming og samlet belastning vurderes til å ikke bli større.
§11 – Kostnadene og miljøforringelsene skal bæres av tiltakshaver.
§12 – Tiltakshaver er ansvarlig for at miljøforsvarlige teknikker nyttes.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og reguleringsplan E6
parsell Haukdalsbrua for å sette opp en ny bolig på 129,5m2, en garasje på 58,5m2 og en
parkeringsplass på 115m2 på eiendommen gbnr 51/7.
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Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at tiltakene setter
overordnede planer til side, dette gjelder vesentlig forhold rundt støy, SPR for bolig-, areal- og
transportplanlegging, samt uklar drikkevannsforsyning.
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Statens vegvesen
Richard Pilat
Folstad
7290 STØREN

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Region midt

Sunniva Almås Rønning /
93660910

16/72994-4

Deres referanse:

Vår dato:
24.06.2016

Svar på søknad om dispensasjon fra byggegrense for nybygg - E6 - gnr. 51
bnr. 7 - Midtre Gauldal kommune
Vi viser til søknad mottatt 10. mai 2016
V edtak:
Med hjemmel i veglova §30 gir Statens vegvesen dispensasjon fra byggegrense for oppføring
av bolig og garasje
V ilkår for dispensasjonen:
Byggegrenser langs veg skal ivareta hensynet til trafikksikkerhet, vegvedlikehold og drift av
vegnettet, arealbehov ved en eventuell utvidelse av vegen, samt hensynet til miljøulemper
som støy og støv fra vegtrafikk.
Statens vegvesen har etter en samlet vurdering funnet å kunne gi dispensasjon fra
byggegrense på følgende vilkår
-

Boligen og garasjen skal ikke plasseres nærmere enn 41 meter fra midten av dagens
E6.

-

Det må gjennomføres en støyvurdering som viser støynivå ved fasade og ved
uteplass samt forslag på støydempende tiltak i henhold til «Retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging» (T-1442/2012). Det må sikres at støynivået på
privat uteplass og på fasade blir under 55dB.

Klageadgang:
Dette vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages, jf. forvaltningslovens §§ 28-36.
Klagefristen er tre - 3 - uker fra vedtaket er mottatt. Klageinstans for riksveg er
Vegdirektoratet. En eventuell klage sendes til Statens vegvesen for videre behandling.

Postadresse
Statens vegvesen
Region midt
Postboks 2525
6404 MOLDE

Telefon: 02030

Kontoradresse

Faktur aadresse

fir mapost-midt@vegvesen.no

Pr insensgate 1
7013 TRONDHEIM

Statens vegvesen
Landsdekkende regnskap

Or g.nr: 971032081

9815 Vadsø
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2

Plan- og trafikkseksjonen
Med hilsen

Erik J. Jølsgard
Seksjonssjef

Sunniva Almås Rønning

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
Midtre Gauldal kommune, Rørosveien 11, 7290 STØREN
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Saksframlegg

Arkivnr. 142
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2016/3198-2
Utvalgssak
Møtedato
135/16
07.11.2016
Saksbehandler: Kristine Bye

Klagebehandling - vedrørende dispensasjon fra kommuneplanens arealdel fradeling av boligtomt - gbnr 95/1

Dokumenter i saken:
1 I Klage på vedtak - avslag på søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 95/1 Odd Stein Aas
2 S Klagebehandling - vedrørende dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 95/1

Odd Stein Aas

(Vedleggene er markert med fet skrift).

Ingress
Behandling av klage på vedtak om å fradele en boligtomt på eiendommen gbnr 95/1.

Saksopplysninger
Bakgrunn
Grunneier Odd Stein Aas klager i brev datert 28.09.2016 på dispensasjonsvedtak 105/16 som ble
behandlet i utvalg for Næring, plan og miljø den 19.09.2016. Vedtaket omhandlet å få fradelt en
boligtomt på 1 dekar på eiendommen gbnr 95/1. Vedtaket påklages i sin helhet. Melding om
dispensasjonsvedtak ble mottatt 04.10.2016 og klagen er datert 28.09.2016. Klagen er dermed
framsatt rettslig. Klager er også tiltakshaver i dispensasjonssøknaden og har dermed rettslig
klageinteresse i saken.
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Vedtaket som ble fattet i dispensasjonsvedtak 105/16 har følgende ordlyd:
«Midtre Gauldal kommune avslår dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å fradele en boligtomt på 1 dekar
på eiendommen gbnr 95/1.
Midtre Gauldal kommune tilråder at grunneier(ne) lager en reguleringsplan for området.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at overordnede arealplaner settes
vesentlig til side.»
Klagens innhold
Klagen gjelder i sin helhet ønske om å få medhold for å fradele en boligtomt på 1 dekar på
eiendommen gbnr 95/1. Ønske om å få fradelt en boligtomt begrunnes med at den ønskede
boligtomten ble godkjent av Midtre Gauldal kommune i 2011, og klager mener dermed at tiltaket
ikke setter overordnet plan til side. Klageren gir videre en begrunnelse på hvorfor tomten ikke ble
fradelt i 2011. Begrunnelsen er at kjøper av tomta trakk tilbake sin interesse og grunneieren hadde
ikke andre kjøpere på daværende tidspunkt. I dag er det en ny interessert kjøper.
Klager ønsker at NPM – utvalget tar en befaring, og mener utvalget da får se at tomten ikke egner
seg til noe annet enn boligtomt.
I 2011 ble det innvilget dispensasjon fra byggegrensa på 50 meter fra Statens vegvesen. Denne
dispensasjonen er i følge klager fortsatt gyldig.
Klager viser tilslutt til dialog med kommunen, og mener rådgivere på næring, plan og forvaltning
har vært positive til fradelingen.
Klagen er vedlagt i sin helhet.

Vurdering
Rådmannen er klar over at klageren fikk godkjenning for å fradele samme boligtomt i 2011.
Samfunnet har likevel forandret seg på 3 år, selv om det søkes dispensasjon fra samme plan som i
2011.
I vurderingen fra 2011 står det skrevet at det hadde blitt foretrukket en regulering av området for å
få en planmessig utvikling av boligfeltet. Likevel ble det akseptert at denne tomten ble fradelt på
bakgrunn av datidens uttalelser. Rådmannen kan ikke kommentere bakgrunnen for de offentlige
instansenes begrunnelse, men må vurdere saken etter dagens situasjon.
Kommunen ønsker i dag en sikker og forutsigbar samfunnsplanlegging. Dette blir ikke vedlikeholdt
ved å fradele tomter på et område som er avsatt til LNF – sone 1. I LNF – sone 1 står det blant
annet at det IKKE tillates ny eller vesentlig utvidelse av spredt bolig-, ervervs- eller
fritidsbebyggelse. Dette er noe som bør opprettholdes. Tillater kommunen å fradele boligområder
på LNF- sone 1 kan dette føre til presedens for lignende saker i framtiden. Dette er tiltak som
dermed undergraver overordnede planer.
Det er heller ikke ønskelig at boligfelt oppstår som følge av dispensasjoner. Å tilrettelegge for
boligfelt setter krav til andre forhold som blant annet gang- og sykkelveg. Dette blir ikke vurdert i
en dispensasjonsbehandling. Slike forhold blir avklart gjennom en reguleringsplan.
Rådmannen er videre ikke kjent med varigheten av et dispensasjonsvedtak fra Statens vegvesen,
men antar at også denne er gyldig i 3 år.
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Tilslutt viser klager til dialog med kommunen, og at rådgiverne på næring, plan og forvaltning er
positive til fradelingen. Dette stemmer ikke. I dispensasjonsbehandlingen som ble behandlet
19.09.2016 mente rådmannen at dispensasjonen bør avslås. Utvalget var enig i dette og anbefalte at
det heller ble utarbeidet en reguleringsplan.
I senere tid har klager rådført seg med rådmannen der det kun ble gitt opplysninger om bakgrunnen
for dispensasjonsvedtaket, og at vedtaket kunne påklages.
Konklusjon
Rådmannen kan ikke se at de nye opplysningene som har kommet fram i klagen endrer synet på
dispensasjonsvedtaket. Rådmannen kan heller ikke se at det er gjort feil i saksbehandlingen. Klagen
av 28.09.2016 har ikke hørt fram og dispensasjonsvedtak 105/16 av 19.09.2016 bør opprettholdes.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår klagen slik den framstår av Odd Stein Aas datert 28.09.2016.
Avslaget begrunnes med at det ikke er kommet inn nye opplysninger eller foreligger
saksbehandlingsfeil som skulle tilsi endret utfall.
Midtre Gauldal kommune opprettholder sitt vedtak i dispensasjonssøknaden sak 105/16 datert
28.09.2016.
Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 1-9.

-101-

-102-

Saksframlegg

Arkivnr. 142
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2016/1906-9
Utvalgssak
Møtedato
105/16
19.09.2016
Saksbehandler: Kristine Bye

Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - fradeling av
boligtomt - gbnr 95/1

Dokumenter i saken:
1 U Høringsbrev - Dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 95/1
2 N Høringsbrev - Dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 95/1
3 N Uttalelse skogbruk og vilt - Søknad om
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel fradeling av boligtomt - gbnr 95/1 - Odd Stein
Aas
4 I
Sametingets uttalelse - fradeling av boligtomt gbnr 95/1
5 I
Uttalelse dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - fradeling av boligtomt gbnr 95/1 i
Midtre Gauldal kommune
6 N Høringsbrev - Dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 95/1
7 I
Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 95/1
8 I
Høringssvar - Fv. 656 - nybygg - gbnr. 95/1 Fradeling av boligtomt
9 S
Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens
arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 95/1

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag m.fl.
Kai Børge Amdal m.fl.
Kristine Bye

Sametinget
Mattilsynet
Kristine Bye
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Statens vegvesen - Region midt

Ingress
Vi viser til søknad om dispensasjon mottatt 01.12.2010. Tiltaket er ikke satt i gang og 3 år har
gått. Tiltakshaver søker dermed om en ny dispensasjon for det samme tiltaket mottatt 07.06.2016.
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Saksopplysninger
Bakgrunn
Odd Stein Aas søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fritak for regulering av
1boligtomt på ca. 1 daa på eiendommen gbnr 95/1.
Beliggenhet
Den omsøkte eiendommen ligger på Ås, ca.2km sørøst fra Soknedal sentrum, på østsiden av Fv656
i Vagnillgrenda.

Figur 1 Oversiktskart over deler av Midtre Gauldal kommune. Området det søkes dispensasjon er vist med rød pil.

Dagens situasjon/beskrivelse av tiltaket
Odd Stein Aas søkte i 2010 om opprettelse av en ny grunneiendom på sin eiendom gbnr 95/1.
Han søkte da om at tomten skulle være ca. 1daa, og at den opprinnelig var tenkt å inngå i et lite
boligfelt.
Eiendommen gbnr 95/1 er på ca.190 daa, og ligger i 4 teiger i Vagnillgrenda.
14.03.2011 fikk tiltakshaver Odd Stein Aas godkjent dispensasjon for fradeling av boligtomt av
Midtre Gauldal kommune. Tiltakshaver hadde 3 år på å sette i gang tiltaket før tillatelsen falt bort.
Dette har ikke skjedd, og tiltakshaver må dermed søke om en ny dispensasjon for å kunne fradele
boligtomten.

Figur 2 Situasjonskart over det omsøkte området. Tiltaket er markert med rød sirkel.
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Planavklaring
Omsøkte tiltak ligger innenfor kommuneplanens arealdel vedtatt 30.04.2010, med følgende
bestemmelser:

Søkerens begrunnelse for tiltaket
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har
oppgitt samme begrunnelse som i søknaden fra 2010:
‘’ På grunn av lite etterspørsel fra tomtekjøpere, ønsker jeg fritak fra reguleringsplan for ei tomt. Har en interessent
som ønsker å starte snarest våren 2011.
Hvis det senere kommer til 2 eller flere interessenter vil en reguleringsplan for området være aktuelt’’
Høring/nabovarsel
Søknad om dispensasjon ble sendt på høring med frist 18.07.2016. Følgende har svart innen
tidsfristen:
Lokal skogbruksmyndighet
Arealet som søkes fradelt består i dag av yngre produksjonsskog med bonitet G14. Fradelingen vil
ikke legge hindringer for skogbruk på omliggende arealer, da det er vegadkomst til arealene øst og
nord for tiltaket.
Området ligger i kommunens viltkart i kanten av viltområde 8; Leveområde for elg og rådyr. Det ligger en
storfugllek i området. Trekkveg for elg og hjort N/S langs området. Hekkeplass for Trane. Området ligger mot
Holtvatna naturreservat, og må sees i sammenheng med dette.
Tiltaket vil ikke føre til negativ påvirkning av viltområdet da det ligger helt i ytterkant av området,
samtidig som tiltaket er en utvidelse av eksisterende bebyggelse.
Det er ikke registreringer i Naturbase og Artskart som kommer i konflikt med tiltaket.
Lokal landbruksmyndighet
Viser til sak 27/11 i utvalg for næring, plan og miljø den 14.3.2011 hvor det ble gitt tillatelse etter
jordlovens § 12 til fradeling av parsell på ca.1 dekar fra eiendommen Klokkerhaugen gbnr 95/1. Det
ble gitt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i det samme vedtaket. (…).
Omsøkt areal til boligtomt består av skogmark. De landbruksfaglige forholdene er ikke endret i
området. Det er ingen landbruksfaglige innvendinger til søknaden.
Det forutsettes at tomten med bakgrunn i støyforhold legges 50m fra fylkesvegen, og at den ikke
hindrer videre utbygging eller adkomst til områdene bak.
Med bakgrunn i dette gis det samtykke til fradeling av ca.1 dekar til boligformål fra eiendommen
Klokkerhaugen gbnr 95/1 som beskrevet i søknaden om dispensasjon med hjemmel i jordlovens §
2.
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Dette begrunnes med at fradelingen ikke endrer vesentlig på bruksstrukturen i området, og den får
heller ikke vesentlige konsekvenser for drifts- og miljømessige forhold for landbruket i området.
Kjøperne er kjent med at det foregår landbruksdrift med husdyrbeiting og husdyrgjødselspredning i
området.
Fylkesmannen i Sør – Trøndelag
(…)Fylkesmannen mener det er uheldig dersom det åpnes for en praksis hvor det planlegges
utbygging i områder som ikke er vurdert i overordnet plan, fordi en slik praksis over tid fører til
undergraving av gjeldende arealplaner og kommunens helhetlige utbyggingsstrategi.(…)
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.
Fylkesmannen påpeker også at sumeffekten av en slik bit-for-bit utbygging kan ha negative
konsekvenser for både biologisk mangfold, friluftsliv og kulturlandskap.
Målet med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging er:
‘’ Utbyggingsmønster og transportsystem skal fremme utviklingen av kompakte byer og tettsteder, redusere
transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.’’ Og ‘’planlegging av arealbruk og
transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse.’’ For å oppnå dette må det legges
vekt på høy arealutnyttelse og fortetting i by og tettstedsområder og rundt kollektivknutepunkt.
(…)Det omsøkte området ligger i område avsatt til LNF. Tiltaket ligger ikke i nærheten av offentlig
tjenesteyting og det finnes ingen gang- og sykkelvei her. En fradeling og oppføring av bolig i dette
området vil derfor være uheldig i forhold til SPR og bidra til å undergrave gjeldende arealplaner.
Tomten som ønsker fradelt ligger inntil vei, men det er ikke i saken opplysninger om
trafikkmengde, eller kart med utbredelse av støysone. Det fremgår at bebyggelse på 50 meter vil
plassere nytt hus lavt i terrenget og derfor skjermet fra trafikkstøy. Selv om dette sannsynligvis er
riktig, er det behov for konkret vurdering av støyeksponering (fra retningslinjer for behandling av
støy i arealplanlegging T- 1442/2012, krav til støygrenser for uteareal og fasader) før en
dispensasjon gis.
Det er gitt lite informasjon om folkehelserelevante tema. Kommunen må selv gjøre en vurdering
om det kan være eksponering for elektromagnetiske felt, samt om det på stedet og i retning sentrum
er akseptabel trafikksikkerhet. Særlig dette om for myke trafikanter, herunder barn og unge trykt
kan komme seg til skole, idrettsanlegg og andre fritidsaktiviteter.
Fylkesmannen fraråder at det gis dispensasjon til omsøkt tiltak. Dersom kommunen likevel ønsker å
gi tillatelse til omsøkte tiltak må kommunen gjøre en vurdering av om man kan oppnå gode
boforhold.
Fylkesmannen minner om at alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes etter prinsippene i
naturmangfoldloven §§ 8-12 (jf nml § 7).
Sør – Trøndelag fylkeskommune
Ingen merknad. Så vidt fylkeskommunen kan se fra kulturminneregisteret, er det ikke registrert
automatisk fredede kulturminner innen området. Selv om dette registeret er noe mangelfullt,
vurderer de det til å være relativ liten risiko for at tiltaket vil komme i konflikt med slike.
Fylkeskommunen minner også om den generelle aktsomhetsplikten etter §8 i kulturminneloven.
Dersom en under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig freder kulturminne),
må en stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen.
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Statens vegvesen
I utgangspunktet er Statens vegvesen kritisk til å gi dispensasjon i LNFR – områder. Etablering av
nye boliger her anser vi som å være i strid med kommuneplanens arealdel, og statlige
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.
Det er samfunnsøkonomisk og miljømessig ulønnsomt å tilrettelegge for spredt boligbygging, da
den valgte transportløsningen i all hovedsak vil bli bilbasert. Det vil sannsynligvis føre til ulemper
for trafikksikkerheten til myke trafikanter, med en økning av fotgjengere og syklister langs og på
tvers av vegen. Tilgang til gode trafikksikre løsninger i form av gang-/sykkelveg er ofte sparsomme,
og myke trafikanter blir som regel skadelidende. Dette bør Midtre Gauldal kommune ta stilling til i
sin helhetsvurdering av saken.
Til tross for de trafikkmessige ulempene vil Statens vegvesen ikke påklage vedtaket hvis Midtre
Gauldal kommune allikevel velger å gi dispensasjon fra arealplanen, da vi i 2011 var positive til
likelydende vedtak.
Hvis kommunen gir dispensasjon, vil vi be om at det samtidig informeres om at tiltakshaver må
søke om avkjørselstillatelse. Vi minner også om veglovens bestemmelser om generell byggegrense
på 50 meter fra midten av fylkesvegen.
Mattilsynet
Det omsøkte tiltaket berører ikke vannkilde eller tilsigsområdet til registrerte
vannforsyningssystemer. Likevel kan det eksistere privat vannforsyning i aktuelle område.
Det er ikke beskrevet hvilken løsning som er tenkt angående drikkevannsforsyning til eiendommen.
Jf. Nasjonale mål for vann og helse, avsnitt c), skal det blant annet ved utlegging av nye
boliger/fritidsboliger vurderes om det er mulig å knytte disse til eksisterende
vannforsyningssystemer i nærheten. Mattilsynet er kjent med at det eksisterer et privat vannverk i
området (Vagnild vannverk). Så framt vannverket har forsyningskapasitet bør eiendommen kobles
til dette vannverket.
Ved eventuell etablering av drikkevannskilde vises til drikkevannsforskriften (§12) «vannforsyning til
privathusholdninger skal være hygieniske betryggende».
Sametinget
Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og annet kan vi ikke se at det er fare for at det omsøkte
tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda, samiske kulturminner. Sametinget har derfor ingen
spesielle merknader til dispensasjonssøknaden.
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, jf.lov 9.juni 1978 nr.50 om kulturminner (kml.) §8 annet ledd. Alle samiske kulturminner
eldre enn 100 år er automatisk freda i følge kml. §4 annet ledd. (…) Det er ikke tillatt å skade eller
skjemme freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminne jf.kml. §§3 og 6.
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
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konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
Dispensasjonen kan gis både midlertidig og varig. Det kan i tillegg settes vilkår ved dispensasjonen.

Vurdering
Det foreligger flere uttalelser fra de statlige instansene, og Fylkesmannen fraråder at det gis
dispensasjon med bakgrunn i blant annet en bit-for-bit utvikling og tomtens støyeksponering.
Det er etablert et relativt stort boligfelt på Ås der de fradelte eiendommene ligger i et LNF område.
Rådmannen ser det som uheldig med en slik utvikling, og mener at slike boligfelt bør reguleres.
Regulerte boligfelt gir en bedre og helhetlig planlegging, der også andre forhold blir bedre vurdert
og skaper en bedre forutsigbarhet i planleggingen.
Ønsket tomt ligger 2km fra Soknedal sentrum. Kommunen vedtok i 2010 kommuneplanens
arealdel hvor det blant annet ble vurdert hvor det ønskes boligbebyggelse. Rådmannen mener det er
viktig å følge retningslinjene for den overordnede planen, og ikke gjennomføre en bit – for – bit
utbygging. Rådmannen er enig i Fylkesmannen at dette svekker den overordnede planen som
planverktøy, og skaper presedens for lignede saker i framtiden.
Gjennom Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR)er
kommunen pålagt å bidra til redusere utslipp av klimagasser, og til å gjennomføre
energieffektivisering og omlegging til miljøvennlige energiformer. Det omsøkte tiltaket ligger i et
område avsatt til LNF – formål der det heller ikke eksisterer gang- og sykkelveg. Rådmannen mener
dette hverken er gunstig for SPR eller trafikksikkerheten generelt. Det kan også bli aktuelt med
sikringskjøring, som medfører kostnader for kommunen.
Ønsket boligtomt er inntegnet like ved fylkesvegen. Fylkesmannen i Sør – Trøndelag gjør
oppmerksom på at det bør gjennomføres en støyvurdering (fra retningslinjer for behandling av støy
i arealplanlegging T – 1442/2012, krav til støygrenser for uteareal og fasader). Dette er ikke
gjennomført.
Tiltaket vil også føre til økt bruk av veinettet. I dispensasjonssøknaden foreligger det erklæring på
adkomstrett til den omsøkte boligtomten fra grunneier Odd Stein Aas. Rådmannen viser til Statens
vegvesens uttalelse at ved en eventuell dispensasjon må det også søkes avkjørselstillatelse til Statens
vegvesen. Det gjøres videre oppmerksom på at byggegrensen fra midten av fylkesvegen er 50 meter.
Mattilsynet nevner at det står skrevet i Nasjonale mål for vann og helse at ‘’ ved utlegging av nye
boliger/fritidsboliger vurderes om det er mulig å knytte disse til eksisterende vannforsyningssystemer i nærheten.’’ Det
foreligger dokumentasjon fra Vagnild vannverk datert 9.9.2016 at vannverket stiller seg positiv til at
boligtomten tilkobles Vagnild vannverk.
Ut i fra en samlet vurdering mener rådmannen at ulempene er større enn fordelene i dette tiltaket.
Det foreligger negativ uttalelse fra både Fylkesmannen og Statens vegvesen og tiltaket ligger i et
område avsatt til LNF – formål.
Vurdering av prinsippene etter naturmangfoldloven §8-12:
§8 – Kunnskapen anses som god nok i denne saken.
§9 – Føre – var – prinsippet vurderes som god nok i denne saken.
§10 – Økosystemets tilnærming og samlet belastning vurderes til å ikke bli større.
§11 – Kostnadene og miljøforringelsene skal bæres av tiltakshaver.
§12 – Tiltakshaver er ansvarlig for at miljøforsvarlige teknikker nyttes.
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Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å fradele en
boligtomt på 1 dekar på eiendommen gbnr 95/1.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at overordnede
arealplaner settes vesentlig til side.

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 19.09.2016
Svein Fløttum (SP) ønsker følgende lagt inn til rådmannens innstilling:
Midtre Gauldal kommune tilråder at grunneier(ne) lager en reguleringsplan for området.
Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak
Midtre Gauldal kommune avslår dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å fradele en
boligtomt på 1 dekar på eiendommen gbnr 95/1.
Midtre Gauldal kommune tilråder at grunneier(ne) lager en reguleringsplan for området.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at overordnede
arealplaner settes vesentlig til side.
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Saksframlegg

Arkivnr. 142
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2016/2980-2
Utvalgssak
Møtedato
136/16
07.11.2016
Saksbehandler: Kristine Bye

Klagebehandling - vedrørende dispensasjon fra kommuneplanens arealdel fradeling av tomt med hytte/uthus - gbnr 299/1

Dokumenter i saken:
1 I Klage på vedtak - avslag - dispensasjon fra kommuneplanens
Knut Hermo
arealdel - fradeling av tomt med hytte/uthus - gbnr 299/1 - 7387
Singsås - Knut Hermo
2 S Klagebehandling - vedrørende dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
- fradeling av tomt med hytte/uthus - gbnr 299/1

(Vedleggene er markert med fet skrift).
Ingress
Behandling av klage på vedtak om å fradele en tomt med eksisterende hytte/uthus på eiendommen
gbnr 299/1.

Saksopplysninger
Bakgrunn
Knut Hermo klager i brev datert 31.08.2016 på dispensasjonsvedtak 99/16 som ble behandlet i
utvalg for Næring, plan og miljø den 22.08.2016. Vedtaket omhandlet å fradele en tomt med
eksisterende hytte/uthus fra eiendommen gbnr 299/1. Vedtaket påklages i sin helhet. Svar på
dispensasjonssøknaden ble mottatt 31.08.2016 og klagen er datert 31.08.2016. Klagen er dermed
framsatt rettidig. Klager er også tiltakshaver i dispensasjonssøknaden og har dermed rettslig
klageinteresse i saken.
Vedtak som ble fattet i dispensasjonsvedtak 99/16 har følgende ordlyd:
«Midtre Gauldal kommune avslår dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av eiendom på ca.
500kvm fra eiendom gbnr 299/1, samt omdisponering fra seterhus til fritidsbolig.
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Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at tiltaket setter overordnete planer
vesentlig til side.»
Klagens innhold
Klagen gjelder i sin helhet ønske om å få medhold om å fradele en tomt med eksisterende
hytte/uthus på eiendommen gbnr 299/1. Ønske om å fradele tomten begrunnes med at
rådmannens innstilling var forandret fra 13.06.16 til 22.08.16. Undertegnede mener det er feil at
villreinstammen i området vil bli mer forstyrret. Det er mye større aktivitet i Nekjådalen når 30 kyr
og ungnaut beiter innover mot Forollhogna og disse må hentes inn hver kveld, enn når en familie er
på hytte og noe på fjellet. Det understrekes at siden 2006 har bua vært brukt til fritidssammenheng,
og at det derfor ikke vil bli noe endret bruk hvis den blir omdefinert som fritidshus for en annen
familie.
Klageren hevder videre at Midtre Gauldal kommune selv har fastslått at dette er en fritidseiendom
da det er fastlagt eiendomsskatt på eiendommen.
Klageren er klar over at gbnr 299/6 og 299/1 er landbrukseiendommer som er grunnlaget for
dispensasjonssøknaden. Han mener gbnr 299/6 har egne koordinater/merkepunkt, som gjør at det
er lett å fastlegge størrelse og hvor den ligger.
Det vises visere til at eiendommen i dag er på 12000 da, og at dermed en fradeling på 500kvm ikke
vil medføre stor reduksjon av totalverdien for landbrukseiendommen. Det vil ikke være behov for
ny bu, da seterdrifta ikke vil bli benyttet. Et eventuelt behov for husvære i 6-8 uker på sommeren
kan løses på andre måter. Ved overdragelse til ny eier, blir det inngått en avtale om å leie bua for
seterdrift i 6-8 uker for året. Dette sikrer seterdriften, hvis det skulle bli nødvendig.
Det settes spørsmålstegn ved forskjellen på hytter som skifter eier innen landbruksnæringen, enn at
det skiftes eiere på annen hytte.
Tilslutt poengteres det at intensjonen er styrkning av landbrukseiendommen ved at det frigis kapital
til andre prosjekter på eiendommen som vedlikeholdsbehov.
Viser videre til vedlagt materiale.

Vurdering
Fylkesmannen har alltid vært negativ til fradeling av eiendom med eksisterende seterbu. I NPM –
utvalget 13.06.2016 ble saken utsatt til Villreinnemda og Singsås fjellstyre ble hørt. Også
Villreinnemda var negative til tiltaket og sluttet seg til Fylkesmannens uttalelse. Den lokale
landbruksmyndighet har uttalt seg etter fristen, men rådmannen har valgt å også tatt denne
merknaden i betraktning. Ut i fra en samlet vurdering har rådmannen valgt å endre rådmannens
innstilling fra 13.06.2016.
Klager mener at det er mye større aktivitet i Nekjådalen når 30 dyr beiter i området og må hentes
inn, enn at en familie er på hytta og bruker fjellet. Rådmannen poengterer at området ligger i et
LNF – sone 1 område, noe som tillater seterdrift. Å legge til rette for en slik fradeling kan føre til
presedens for andre lignende saker. Dette kan medføre uønsket hyttefelt i setervollområder. Slike
hyttefelt vil medføre ytterligere bruk av området, noe som blant annet er svært negativt for
villreinen.
Klager viser til at bua kun er brukt i fritidssammenheng og at det dermed ikke vil bli noe endret
bruk hvis den blir omdefinert som fritidshus for en annen familie. Dette mener rådmannen er feil.
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Seterbua skal i dag kun benyttes som oppholdssted i forbindelse med landbruksmessig næring.
Benyttes seterbua som hytte er dette å betrakte som ulovlig bruk av seterbua.
Klager argumenterer videre at kommunen har fastslått at denne eiendommen er registrert som
fritidseiendom, da de betaler eiendomsskatt for eiendommen. Dette mener rådmannen også er feil.
Hovedbygningen på eiendommen er registrert som en seterbu som ligger i et område avsatt til LNF
– sone 1. Rådmannen understreker at det IKKE er tillat med ny eller vesentlig utvidelse av spredt
bolig-, ervervs- eller fritidsbebyggelse. Tomten er avsatt til landbruksnæring, og IKKE til
fritidseiendom.
Det at klager betaler eiendomsskatt for en fritidseiendom som er registrert som landbrukseiendom
er noe som skulle vært varslet kommunen. Dette er ikke et element som er avgjørende for denne
dispensasjonsbehandlingen.
Det henvises til at eiendommen 299/6 allerede har egnede koordinater/markepunkt. I dag
eksisterer det ingen eiendom med gbnr 299/6. Det at klager ønsker at den nye fradelte eiendommen
skal ha gbnr 299/6 kan ikke rådmannen ta stilling til.
Videre framkommer det fra klagen at eiendommen ikke vil miste stor verdi, da eiendommen er på
12000 da. Rådmannen mener den ønskede eiendommen i seg selv ikke vil redusere tomtens verdi.
Situasjonen vil likevel bli en annen når eiendommen er bebygd med seterbu.
Klager poengterer at det ikke vil være behov for å sette opp en ny seterbu på eksisterende eiendom
når tomten er fradelt. Skulle det likevel være behov for seterdrift kan klager leie seterbua 6-8 uker i
året. Dette er rådmannen negativ til. Å fradele en eiendom skal både være gunstig for dagens bruk,
men også for den framtidige bruken av eiendommen. Selv om klager ikke ser behovet for seterbu i
dag, kan situasjonen være en annen om noen år. Er det gitt tillatelse for fradeling, kan klager sette
opp en ny seterbu, noe som er i tråd med LNF formålet. Dette kan medføre en ukontrollert
utvikling av seterbuer og hytter i området.
Klager forstår ikke forskjellen på at seterbua blir benyttet til fritidshus for eiere som ikke er
tilknyttet landbruket, og fritidshus for eiere som er tilknyttet landbruket. Rådmannen gjør igjen
oppmerksom på at så lenge seterbua brukes til fritidsbolig (uansett om eierne er tilknyttet
landbruket eller ikke) er en ulovlig bruk av seterbua. En seterbu skal KUN brukes til
landbruksnæring, ikke til fritid.
Klagen avsluttes med at klager mener han styrker landbruksnæringen ved at det frigis kapital som
kan brukes til andre prosjekter som blant annet vedlikeholdsprosjekt på sin eiendom. Rådmannen er
uenig at tiltaket styrker landbruksnæringen. Å legge til rette for hyttefelt i et område som er avsatt til
LNF – sone 1 der det foregår seterdrift svekker landbruksnæringen. Rådmannen ønsker ikke
ukontrollerte hyttefelt i området, og som igjen svekker muligheten for å drive seterdrift.
Konklusjon
Rådmannen kan ikke se at de nye opplysningene som har kommet fram i klagen endrer synet på
dispensasjonsvedtaket. Rådmannen kan heller ikke se at det er gjort feil i saksbehandlingen. Klagen
datert 31.08.2016 har ikke ført fram og dispensasjonsvedtak 99/16 av 22.08.2016 bør
opprettholdes.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår klagen slik den framstår av Knut Hermo datert 31.08.2016.
Avslaget begrunnes med at det ikke er kommet inn nye opplysninger eller foreligger
saksbehandlingsfeil som skulle tilsi endret utfall.
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Midtre Gauldal kommune opprettholder sitt vedtak i dispensasjonssøknad sak 99/16 datert
22.08.2016.
Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens §1-9.
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Saksframlegg

Arkivnr. 142
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2016/1229-9
Utvalgssak
Møtedato
81/16
13.06.2016
99/16
22.08.2016
Saksbehandler: Kristine Bye

Dispensasjonsbehandling - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel fradeling av tomt med hytte/uthus - gbnr 299/1

Dokumenter i saken:
1 I
Søknad om deling/rekvisisjon av
oppmålingsforretning - fradeling av tomt med
hytte/uthus - gbnr 299/1 (299/6)
2 U Høringsbrev - Søknad dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - fradeling av tomt med
hytte/uthus - gbnr 299/1 (299/6)
3 N Høringsbrev - Søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - fradeling av tomt med
hytte/uthus - gbnr 299/1 (299/6)
4 N Uttalelse skogbruk og vilt - Søknad om bygging av
landbruksveg - gbnr 277/2 - Knut Øyan
5 I
Sametingets uttalelse - fradeling av tomt med
hytte/uthus på gbnr 299/1 - Midtre Gauldal
kommune
6 I
Forespørsel om utsatt frist - Til uttalelse dispensasjon fra kommuneplanens arealdel fradeling av tomt med hytte - uthus - Midtre
Gauldal 299/1
7 I
Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - fradeling av tomt med hytte - uthus Midtre Gauldal 299/1
8 I
Høringssvar - fradeling av tomt med hytte/uthus gbnr 299/1
9 S
Dispensasjonsbehandling - Dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - fradeling av tomt med
hytte/uthus - gbnr 299/1
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Knut Hermo
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag m.fl.
Kai Børge Amdal m.fl.
Kristine Bye
Sametinget
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Statens vegvesen - Region midt

Vedleggene er markert med fet skrift.
Ingress
Knut Hermo søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av tomt med
eksisterende hytte/uthus på eiendommen gbnr 299/1.

Saksopplysninger
Bakgrunn
Knut Hermo søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av tomt med
eksisterende hytte/uthus på eiendommen gbnr 299/1. Søknaden ble mottatt 13.04.2016.
Beliggenhet
Området ligger i Nekjådalen, sør – øst for Singsås.

Figur 1 Oversiktskart over deler av Midtre Gauldal kommune. Området det søkes dispensasjon er markert med rød pil.

Dagens situasjon/beskrivelse av tiltaket
Tiltakshaver beskriver at:
‘’ Jeg ønsker å fradele en tomt (tidligere gbnr 299/6) ca.
500kvm fra min eiendom gbnr 299/1 i Nekjådalen.
(Ble sammenføyd i 2001) fra M G kommune sin side
er disse husene betegnet som fritidsbolig, og jeg betaler
eiendomsskatt på disse etter vanlig kriterier.
Jeg ønsker å selge denne tomta med påstående
hytte/seterbu og 1 uthus.
Når jeg får fradelt 299/6 vil jeg fortsatt sitte igjen med
299/1 som er ca. 3000 kvm, og fjøset og 1 uthus vil
fortsatt tilhøre eier av 299/1. Dette gir muligheten for
seterdrift i framtiden.
Vatn til tomta gis det rett til å ta på egen eiendom.
299/6 egen brønn.
Veirett til tomta over den allerede eksisterende vei inn på tomta (se kart).

Figur 2 Situasjonskart over tiltaket.
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Videre har min eiendom setervoll på Herjådalen, (Råvollen), som i dag blir brukt til beiting med storfe.’’
Planavklaring
Det omsøkte tiltaket ligger innenfor kommuneplanens arealdel vedtatt 30.04.2010, med følgende
bestemmelser:

Søkers begrunnelse for tiltaket
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har
oppgitt følgende begrunnelse:
‘’Jeg ønsker å selge denne tomta, med påstående hytte/seterbu og 1 uthus. Disse husene blir ikke brukt, etter at
seterdrifta opphørte i 2006. Dette medfører at husene forfaller, og mitt ønske er at noen kan overta å holde dette
vedlike.
Det skulle tilsi at det ikke blir noen stor verdiforringelse av den totale eiendommen, og alle koordinater for
grensepunkter til 299/6 er gitt i jordskiftesak 39/1989.’’
Høring/nabovarsel
Søknaden om dispensasjon er sendt på høring med frist 23.05.2016. Fylkesmannen fikk utsatt frist
til 31.05.2016. Følgende har svart innen tidsfristen:
Lokal skogbruksmyndighet
Arealet som ønskes fradelt ligger ikke innenfor produktiv skogareal, og er samtidig allerede bebygd.
Tiltaket vil derfor ikke komme i konflikt med skogbruket.
Tiltaket er kontrollert på kommunens viltkart, Miljødirektoratets Naturbase og Artsdatabankens
artskart.
På kommunens viltkart ligger arealet innenfor viltområde 5;
Vinterområde for lirype. Helårs område for fjellrype. Hekkeplass for fjellvåk. På myrområder ved Fora er det gjort
observasjoner av trane, myrsnipe, grønnstilk og kvartbekkasin. Deler av området ligger innenfor leveområde for
villrein.
Rådmannen vurderer ikke tiltaket til å forringe viltområdets kvalitet.
I Naturbasen ligger tiltaket innenfor villreinområde, med stor forvaltningsmessig interesse. Siden
tomta allerede er bebygd, og tiltaket gjelder kun en fradeling av eksisterende bygningsmasse vil dette
ikke ha negativ påvirkning på villrein.
I artskart er det ikke registreringer som kommer i konflikt med tiltaket.
Fylkesmannen i Sør – Trøndelag
Fylkesmannen påpeker at omsøkt tiltak ser ut til å ligge innenfor randområdet Regional plan
Forollhogna Villreinområde 2013 – 2025.
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Oversendelsesbrevet er noe uklart i forhold på status på bygningene på omsøkte eiendom. Det går
ikke fram om bygningene er omdisponert fra seterhus til fritidsbolig og således vil få samme bruk
som i dag. Fylkesmannen har med dette, følgende merknader til tiltaket:
Dersom det omsøkte tiltaket gjelder fradeling av eiendom bebygd med seterhus, fraråder
Fylkesmannen at det gis tillatelse til tiltaket. En omdisponering fra seterdrift, også landbruk, til
fritidsbolig vil føre til en annen og utvidet bruk av husene og området rundt. Tiltaket ligger innenfor
randsonen til Forollhogna villreinområde og økt bruk og ferdsel i området vil ha negativ
innvirkning på villreinen.
Dersom det omsøkte tiltaket gjelder en fradeling til uendret bruk, altså at bygningene er
omdisponert til fritidsbolig og tatt i bruk som dette, har Fylkesmannen ingen merknader.
Fylkesmannen fraråder omsøkte tiltak av hensyn til villreinen, dersom det er snakk om en fradeling
og omdisponering av eksisterende seterhus til fritidsbolig. Dersom det kun er snakk om en fradeling
til uendret bruk har Fylkesmannen ingen merknad til tiltaket.
Minner om at alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes etter prinsippene i
naturmangfoldloven §§8-12 (jf nml § 7).
Sør – Trøndelag fylkeskommune
Ingen merknad.
Statens vegvesen
Ingen merknad.
Sametinget
Ingen merknad. Vi kjenner ikke til at det er registrert automatisk fredete samiske kulturminner i det
aktuelle området.
Arbeidet må stanses dersom noen oppdager spor etter eldre aktivitet. Gi umiddelbar beskjed til
Sametinget og fylkeskommunen. Jf. lov 9.juni 1978 nr.50 om kulturminner. Alle samiske
kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda ifølge kml. §4 annet ledd.
Lokal landbruksmyndighet (Har kommet med uttalelse etter fristen 07.06.2016)
Seterbua er registrert som seterhus i matrikkelen med næringskode jordbruk mm. Omsøkt tiltak
gjelder fradeling av eiendom med seterhus.
Seterbua framstår derfor som en del av driftsbygningene under gården som kan gi grunnlag for ny
seterdrift i framtida. Dersom seterbua aksepteres fradelt må det bygges ny bu til dette formålet
dersom det skal reetableres seterdrift.
I og med at seterbua ikke er omdisponert til fritidsbolig og fradelingen gjelder eiendom med
seterhus, frarådes det at det gis tillatelse til tiltaket.
Villreinnemda (Har med bakgrunn i NPM – utvalgets ønske kommet med tilbakemelding til saken
med frist 20.07.2016. Fristen ble utsatt til 27.07.2016).
Nemna rekker ikke vanlig, formell behandling innenfor fristen. Sekretariatet og leder for nemnda
viser derfor til uttalelse fra Fylkesmannen i Sør – Trøndelag og slutter oss til denne.
Forutsetninger som må oppfylles for å kunne gi dispensasjon
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom hensynet til

-119-

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
Både Fylkesmannen i Sør – Trøndelag, den lokale landbruksmyndigheten og Villreinnemda fraråder
at det blir gitt dispensasjon.
Tiltakshaver forteller at husene på eiendommen er betegnet som fritidsbolig. Ut i fra kommunens
kartgrunnlag og dokumenter fra byggesak 116/90 datert 25.10.90 er hovedbygningen på
eiendommen seterhus. Dispensasjonen gjelder derfor en omdisponering fra seterhus til fritidsbolig,
samt fradeling av eiendom. Dette er en fradeling til endret bruk.
Området ligger i Regional plan for villrein og i naturbasen innenfor Forollhogna Villreinområde.
Rådmannen mener det er viktig å ta hensyn til villreinens beiteområde. Rådmannen ser likevel at
mye av dette området i dag er bebygd av seterhus og fritidshus. Tomten som søkes fradelt er
allerede bebygd. Likevel mener rådmannen at tiltaket vil kunne medføre økt bruk og ferdsel i
området, noe som vil ha negativ innvirkning på villreinen.
Rådmannen er negativ til at setervoller omdisponeres til fritidsboliger. Et seterhus er et tiltak som er
i tråd med LNF – formålet. Rådmannen er bekymret for at omdisponering av seterhus til
fritidsboliger kan føre til uønskede hyttefelt rundt omkring i kommunen. Rådmannen er enig i
uttalelsen fra den lokale landbruksmyndighet at seterbua må sees i sammenheng med
driftsbygningene under gården. Om seterdriften ønskes reetableres i framtiden, kan dette føre til at
et nytt seterhus må bygges.
Vurdering av prinsippene etter naturmangfoldloven §8-12:
§8 – Kunnskapen anses som god nok i denne saken.
§9 – Føre – var- prinsippet vurderes som god nok.
§10 – Økosystemets tilnærming og samlet belastning vurderes til å ikke bli større.
§11 – Kostnadene og miljøforringelsene skal bæres av tiltakshaver.
§12 – Tiltakshaver er ansvarlig for at miljøforsvarlige teknikker nyttes.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av
eiendom på ca. 500kvm fra eiendom gbnr 299/1, samt omdisponering fra seterhus til fritidsbolig.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at tiltaket setter
overordnete planer vesentlig til side.

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 13.06.2016
Kjell Arne Vinsnesbakk (BFL) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes til Villreinnemda og Singsås fjellstyre er blitt hørt.
Alternativt forslag enstemmig vedtatt.
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Vedtak
Saken utsettes til Villreinnemda og Singsås fjellstyre er blitt hørt.

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 22.08.2016
Svein Fløttum (SP) ønsket sin habilitet vurdert. Utvalgsmedlemet ble vurdert habil.
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 6 mot 1 stemme.
Vedtak
Midtre Gauldal kommune avslår dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av
eiendom på ca. 500kvm fra eiendom gbnr 299/1, samt omdisponering fra seterhus til fritidsbolig.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at tiltaket setter
overordnete planer vesentlig til side.
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Saksframlegg

Arkivnr. K21
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2016/3173-2
Utvalgssak
Møtedato
137/16
07.11.2016
Saksbehandler: Kai Børge Amdal

Vedtak - Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket oa - kommunenes
behov for 2017

Dokumenter i saken:
1 I Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket oa kommunenes behov for 2017
2 S Vedtak - Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i
skogbruket oa - kommunenes behov for 2017

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Ingress
Midtre Gauldal kommune er bedt om å oversende behov for NMSK midler for 2017.
Saksopplysninger
Fylkesmannen i Sør Trøndelag har bedt kommunene om å komme med innspill på behov for
tilskuddsmidler for 2017. Det er for 2017 satt av en ramme på 214 mill. Fordelingen av disse
midlene er ennå ikke avtalt mellom avtalepartene.
Sentrale myndigheter antyder at rammen til skogkultur blir strammet inn, og at foryngelse i størst
mulig grad må finansieres med skogfond.
Det er et ønske fra Fylkesmannen om at det fortsatt blir satt fokus på skogplanting. I tillegg til dette
bør fokuset på ungskogpleie opprettholdes.
Fylkesmannen ber også om at forventa vegprosjekt og aktivitet for taubane synliggjøres.
Tilskuddsbehovet for 2017 ble diskutert i kontaktutvalget for skogbruk der det lokale skogeierlaget,
Allskog, Nortømmer og SB skog er representert den 26. oktober 2016.
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Vurdering
Midtre Gauldal kommune har fokus på foryngelse og stell av ungskog som hovedstrategi i tilskudds
sammenheng. Behovet for midler for 2017 ble diskutert i Kontaktutvalget for skogbruk 26. oktober,
og det var enighet om å beholde dette fokuset også for 2017.
I løpet av 2016 har Midtre Gauldal gjennomført en omfattende foryngelseskontroll som har avdekt
at det er store areal som ikke blir forynget innen 3 år. Dette er bekymringsverdig, og det var enighet
på møtet i Kontaktutvalget om at dette var noe en måtte ta tak i. Dette gjør at plantebehovet for
2017 blir høyere enn tidligere.
En forhøyet sats på suppleringsplanting foreslås videreført i 2017. Da også dette året med krav om
forhåndssøknad, og et maksimalt antall på 10.000 planter for 2017. Dette for å ta etter noe av
suppleringsbehovet på allerede foryngede felt.
Ungskogpleiebehovet er fortsatt stort i kommunen, men en ser at det er vanskelig å få gjennomført
mye av dette når en ikke legger ekstra fokus på det gjennom oppsøkende virksomhet. Dette vil ikke
bli prioritert i stor grad fra kommunen sin side gjennom 2017, da det anses som viktigere å få
kontroll med etterslepet i foryngelsen. Rådmannen velger derfor å holde tilskuddssatsen på
ungskogpleie uendret for 2017.
Aktiviteten med taubane varierer noe fra år til år. En er i dag avhengig av å få inn baner utenfra
distriktet for gjennomføre disse driftene. Dette gjør at det vil bli avvirket ganske mye når de først er
her, men at det kan gå noe tid mellom hvert besøk. I 2016 var det ingen aktivitet på taubane før
etter sommerferien. I høst har det derimot vært stor aktivitet på taubane. Det står mye tømmer i
liene i Gauldalen, og mye av dette tømmeret ligger innenfor nytteområdet til nye veganlegg. Dette
gjør at det vil komme noe volum på taubane. Likevel er det vanskelig å anslå dette volumet.
Tynning er ikke av hovedfokusområdene for Midtre Gauldal. I løpet av 2016 har det ikke vært
gjennomført tynningsdrifter i kommunen. Det er ingen signaler pr i dag at det kommer til å bli
igangsatt tynningsdrifter i 2017.
Det er startet arbeid med flere veganlegg i kommunen som omfatter flere skogeiere. Ett av
prosjektene er oversendt jordskifteretten, mens de andre er i vurderingsfasen. Når disse kommer til
en realiseringsfase er usikkert, og det er derfor vanskelig å si når tilskuddssøknadene kommer.
Når det gjelder opprustingsprosjekter mener Midtre Gauldal kommune at en fortsatt bør se på en
høyere tilskuddssats for opprusting/ombygging av veger. Lite stående volum hos enkelte skogeiere
og liten saldo på skogfondskonto fører til at mange veganlegg ikke vil starte opprustingsprosessen.
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Hjelpeskjema - kommunens behov for midler i 2017
Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket - NMSK
Tilskudd til veg og taubane, hest o.a.
Tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer
Kommune

Midtre Gauldal
Tilskuddbehov i Kommunens
2016 i.h.t.
budsjett for
tiltaksstrategi
tilskudd etter
tildelinga i
2016

Forventa
Realistisk
kostnad i 2017 tilskuddbehov i
2017

NMSK
§4. Skogkultur
§5. Vegbygging

872 500

480 000

2 910 000

1 053 000

1 500 000

625 000

4 410 000

1 678 000

4 500 000

§6. Miljøtiltak
§7. Taubane o.a.
§8. Tynning
§8. Andre tiltak
Sum NMSK

5 372 500

SKOGBRUKSPLAN
Kommentarer til prioritering mellom innsatsområder/andre kommentarer:
Nmidtre Gauldal kommune vil legge vekt på foryngelse i 2017. Dette både gjennom å hente inn noe av
etterslepet som er avdekket gjennom foryngelseskontrollen, samt supplere i felt som har vært utsatt for
stor avgang.

Detaljer NMSK
§ 4 Skogkultur

Planlagt 2016 Planlagt 2017

Hvor stort areal planlegges det ungskogpleie på i 2017?

1 000 daa

1 000 daa

200 000 stk

350 000stk

Hvor stor andel av foryngelsesarealet plantes?

70 %

75 %

Hvor stor andel av foryngelsesarealet forynges naturlig?

30 %

25 %

1 000 daa

1 000 daa

Hva er plantebehovet i 2017?

Hvor stort areal planlegges det markberedning på i 2017?
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§ 5. Vegbygging § 7. Taubane o.a. § 8. Tynning
Hvilke
Navn
veganlegg er
realistisk å
igangsette i
2017?
Bonesvollvegen
Andre

Hovedplanprosjekt?

Ja

Ny el.
Ca. kostnad
Modernisering

Ny/Mod

3.000.000
2.000.000

Planlegges det drifter i bratt og vanskelig terreng?

Kvantum
5 000 m3

Planlegges det
m3
tynningsdrifter?
§ 8. Andre
tiltak
Hvilke tiltak og prosjekter planlegges gjennomført i 2017 med støtte fra § 8. Hvilke resultater forventes?

Skogfond
Tilskuddsmidlene er begrensa. Hvilken strategi har kommunen for økt bruk av skogfond som den viktigste
finansieringskilden?
Den viktigste strategien for økt skogfondsbruk er å synliggjøre skattefordelen av skogfondet gjennom
samtale med skogeiere. I tillegg må skogfond høyere på agendaen i planlegging av drifter.

Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune oversender behov for NMSK-midler slik det er beskrevet i hjelpeskjema
og under punktet vurderinger.
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Saksframlegg

Arkivnr. V85
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2016/3289-2
Utvalgssak
Møtedato
138/16
07.11.2016
Saksbehandler: Kai Børge Amdal

Vedtak - Budsjett for bruk av rentemidler av skogfondet 2017

Dokumenter i saken:
1 I Skogfond - Budsjett for bruk av rentemidler 2017
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2 S Vedtak - Budsjett for bruk av rentemidler av skogfondet
2017

Ingress
Midtre Gauldal kommune skal sette opp budsjett for bruken av rentemidler fra skogfond for 2017.
Renteinntektene er beregnet til å komme på ca 115.000,- kroner. Midlene kommunen har disponible
vil brukes til kurs og skogdager, og da for det meste rettet mot ungdom.

Saksopplysninger
Fylkesmannen i Sør Trøndelag har bedt Midtre Gauldal kommune å sette opp et budsjett for
bruken av rentemidler fra skogfondet for 2017.
Det er i dag uklart hva renteinntektene for 2016 blir, men det er anslått at de vil ligge rundt
115.000,- for Midtre Gauldal kommune.
Kommunen er pålagt å sette av 22 % av midlene til stedlige skogeierandelslag, for vår del
Alskog.28% settes av til Landbruks og matdepartementet og 20 % settes av til Fylkesmannens
landbruksavdeling.
I tillegg vil det for 2017 bli trukket inn 12 % av kommunens innestående ubundne kapital pr
31.12.2016. Bakgrunnen for dette er at Landbruksdirektoratet har bevilget 10 mill. til rehabilitering
av Skogfrøverkets anlegg på Hamar. Midtre Gauldal har i dag innestående ca. 320.000,- kroner.
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Kommunen har i dag økonomiske forpliktelser overfor prosjektet Lensa, samt at det er et behov for
oppsøkende virksomhet innen skogkultur i kommunen. Rådmannen foreslår derfor å sette av
midler til disse to prosjektene for å få ned ubunden kapital pr 31.12.2016.

Vurdering
Rentemidlene fra skogfondet har de siste årene i all hovedsak blitt brukt til skogdager og kur, og da
i all hovedsak for barn og unge. Det arrangeres hvert år skoleskogdager for skolene i kommunen, og
det har i flere år vært arrangert 7 dagers skogbrukskurs for 10 klasseelevene ved Støren
ungdomsskole. Det foreslås derfor å fortsatt sette av 20.000,- kroner til dette formålet. Det er i
tillegg satt av 15.000,- til diverse formål. Dette for å ha muligheten til å delta tyngre hvis det er
snakk om flere kurs eller skogdager.
Med dagens renteinntekt vil dette dekke det overskytende etter at det er utbetalt midler til Allskog,
Fylkesmannen og Landbruks og matdepartementet.
Det har gjennom skogbruksplanarbeidet som ble avsluttet i 2008, samt retakseringsprosjektet som
ble avsluttet i 2011 blitt brukt en del midler fra skogfondet. Retakseringsprosjektet tok 200.000
kroner av rentemidlene, og beholdningen var derfor etter dette lav. I årene etter dette har
rådmannen forsøkt å øke beholdningen for å kunne ha midler til større prosjekt. Nå ser en at
Landbruksdirektoratet vil trekke inn 12% av denne beholdningen, og rådmannen mener da det er
mer riktig for kommunen å sette av mer av disse midlene i prosjekter som skogbruket i kommunen
har nytte av.
Midtre Gauldal kommune deltar i samarbeidsprosjektet Lensa, der vi er en del av
Gauldalsnettverket. Årlig kontingent her er på ca. 100.000,-. Rådmannen anbefaler at det settes av
100.000,- kroner av rentemidlene for å dekke denne andelen.
Det har over tid blitt jobbet oppsøkende innenfor skogkultur for å øke aktiviteten i kommunen.
Dette har vært både mot foryngelse og stell av ungskog. De siste årene har dette skjedd gjennom
prosjektet Lensa, med Morten Lien ansatt som pådriver. De siste årene har Lensa flyttet fokuset
over mot veg, og trykket på skogkultur har derfor minsket. Dette er noe en ser igjen i resultattallene
for spesielt ungskogpleie. Rådmannen vil derfor anbefale at det settes av 100.000,- kroner til et
oppsøkende prosjekt innen skogkultur. Prosjektbeskrivelse for dette prosjektet vil legges frem for
politisk godkjenning når denne er klar.
Å sette av 200.000,- kroner til disse to prosjektene vil gi god effekt for skogbruket i Midtre Gauldal i
tillegg til at vi må betale 24.000,- kroner mindre til Landbruksdirektoratet. Rådmannen ser ikke
nødvendigheten i å binde opp resterende midler, da dette vil frata kommunen muligheten til å
finansiere andre tiltak som måtte komme.
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Rådmannens innstilling
Med hjemmel i Forskrift om skogfond o.a. budsjetterer Midtre Gauldal kommune rentemidler fra
skogfondet for 2017 slik det fremgår av vedlagte budsjett.
I tillegg settes det av 100.000 fra ubunden beholdning til prosjektet Lensa, og 100.000,- til prosjekt
oppsøkende virksomhet i skogkultur.
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Saksframlegg

Arkivnr. L12
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2016/2835-4
Utvalgssak
Møtedato
139/16
07.11.2016
Saksbehandler: Ola Hage

Klagebehandling - klage på dispensasjonsvedtak PS 64/2015 - gbnr 215/19

Dokumenter i saken:
1 I Klage på gebyr etter oppretting av grunneiendom - gbnr
Kjell Arne Vinsnesbakk
215/19 - Kjell Arne Vinsnesbakk
2 U Foreløpig svar - klage på gebyr etter oppretting av
Kjell Arne Vinsnesbakk
grunneiendom - gbnr 215/19
3 I Klage på vedtak i sak 64/2015 - Dispensasjon fra
Kjell Arne Vinsnesbakk
reguleringsplan for Kotsøy byggefelt - fradeling av tilleggsareal
til gbnr 215/19 - gbnr 215/1
4 S Klagebehandling - klage på dispensasjonsvedtak PS 64/2015 gbnr 215/9
Vedlegg
1 Klage på vedtak i sak 64/2015 - Dispensasjon fra reguleringsplan for Kotsøy byggefelt fradeling av tilleggsareal til gbnr 215/19 - gbnr 215/1
2 Særutskrift - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Kotsøy byggefelt - for fradeling
av tilleggsareal til gbnr 215/19 - gbnr 215/1 - søker Ingebrigt Tormod Huus

Ingress
Behandling av klage på vedtak om dispensasjon om tilleggsareal til eiendommen gbnr 215/19 i
Midtre Gauldal kommune.
Saksopplysninger
Bakgrunn
Kjell Arne Vinsnesbakk, heretter kalt klager, klager i brev datert 11.10.2016 på politisk vedtak 64/15
fattet 21.09.2015. Vedtaket omhandler dispensasjon for fradeling av tilleggsareal til eiendommen
gbnr 215/19 i strid med vedtatt arealutnyttelse i området. I forbindelse med dispensasjonen ble det
satt vilkår om at det måtte gjennomføres oppmåling av eiendommen gbnr 215/19. Klagen er
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framsatt på bakgrunn av at klager mener at kommunen feilaktig har ilagt vilkår om oppmåling av
eksisterende eiendom. Klager begrunner dette med at det er kommunen selv som har feil i sitt
kartverk.
Klager er kjøper av tilleggsarealet som ble dispensert i PS 64/15 og eier av gbnr 215/19. Klager har
dermed rettslig klageinteresse i saken.
Klagen er ikke framsatt rettidig. Dette ved at den første henvendelsen vedrørende klage ble fremsatt
30.08.2016.
Politisk vedtak 64/2015 har følgende ordlyd:
«Midtre Gauldal kommune godkjenner søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for deler av gbnr 215/1 som
omsøkt.
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at dispensasjonen
fører til en opprydning i eiendomsforholdene.
Det settes som vilkår at det holdes oppmålingsforretning på eiendommen gbnr 215/19.
Oppmålingen skal være rekvirert innen 30.06.2016.»
Klagens innhold:
Klagens innhold sammenfattes kort med et utdrag fra klagen;
«Bakgrunnen for klage er at jeg mener det er feil at Midtre Gauldal kommune krever oppmåling av eksisterende
eiendom fordi de har feil i sitt kartverk, for deretter å belaste eier av eiendommen med kostnader med oppmålingen.
Hvis dette med gebyr for denne oppmålingen hadde fremkommet i vedtaket, så hadde klagen blitt fremsatt innen
klagefristen.»
Klagen er vedlagt i sin helhet.
Vurdering
Forvaltningslovens § 29 fastsetter frist for å klage til 3 uker. Rådmannen vurderer at klagen er
framsatt for sent noe også klageren bemerker. Videre fremgår følgende i forvaltningslovens (fvl) §
31;
Selv om klageren har oversittet klagefristen, kan klagen tas under behandling såframt
a)
parten eller hans fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd med klage etterpå,
eller
b)
det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd.
Ved vurderingen av om klagen bør tas opp til behandling, skal det også legges vekt på om endring av vedtaket kan
medføre skade eller ulempe for andre.
Klagen kan ikke tas under behandling som klagesak dersom det er gått mer enn ett år siden vedtaket ble truffet.
I og med at klageren også bemerker at klagefristen er oversittet kan ikke klagen tas til behandling
etter fvl § 31, første ledd, bokstav a. Av samme paragraf, siste ledd fremgår det at en klage uansett
ikke kan tas til behandling om det har gått ett år fra vedtaket er fattet. I denne saken var det gått
over 11 måneder før første henvendelse vedrørende klage ble framsatt. Da det ikke var gått ett år
fra første henvendelse vedrørende klage fra vedtakstidspunktet kan klagen vurderes etter fvl § 31,
første ledd, bokstav b.
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Om klagen skal realitetsbehandles beror på om det er særlige grunner i klagen som tilsier at saken
blir prøvd. Særlige grunner er et relativt begrep, men er utdypet av sivilombudsmannen i uttalelse i
annen sak vedrørende klagefristoppreisning;
Uttrykket «særlige grunner» tilsier at det må påvises noen spesifiserte, klare grunner som
etter en konkret vurdering gjør det rimelig at klagen blir prøvd. Ordlyden tilsier også at
grunnene ikke skal være så generelle at de kan påberopes i mange saker.
Forarbeidene til bestemmelsen, Ot.prp. nr. 3 (1976-77) s. 92, nevner det forhold at klagen
handler om rettsanvendelsen som eksempel på «særlige grunner», som kan begrunne
oppreisning. Det er vist til at det kan være lite rimelig å avvise en slik klage fordi
«rettsspørsmålet ikke derved bringes ut av verden».
Det fremgår av juridisk litteratur at flere forhold kan være relevante og at det må foretas en
konkret vurdering av omstendighetene i den enkelte saken, se Woxholth, Forvaltningsloven
med kommentarer (5. utg. 2011) s. 536:
«Et hensyn som kan tale for oppreisning etter dette alternativet, er at saken er av særskilt
stor betydning for klageren, eller at den reiser et prinsippspørsmål som også forvaltningen er
tjent med at det blir tatt stilling til. Det kan særlig være aktuelt om klagen ikke bare angår
skjønnsutøvelsen, men spesielt rettsanvendelsen. Synes realitetsavgjørelsen som er truffet av
underinstansen tvilsom rettslig sett, er det også et moment som taler for oppreisning.
I utgangspunktet skal bestemmelsen om oppreisning praktiseres likt uavhengig av hvem
som klager. Fylkesmannen er imidlertid satt til å ivareta offentlige, allmenne interesser
knyttet til blant annet strandsonen. Hensynet til ivaretakelse av slike interesser må trekkes
inn i vurderingen av om det er ønskelig å få en klage prøvd.
Det skal likevel ikke være kurant å gi fristoppreisning. Dette er lagt til grunn i flere
ombudsmannsuttalelser, se for eksempel ombudsmannens årsmelding for 2008 s. 286
(Somb-2008-74). I avsluttende brev inntatt i årsmeldingen for 2001 s. 69 (Somb-2001-2) ble
det blant annet uttalt:
«Jeg føyer til at klagefristreglene i forhold til det offentlige bør forstås og anvendes slik at
forvaltningen får en oppfordring om og tilskyndelse til å følge opp og handle raskt dersom
det er tale om å endre til ugunst positive vedtak.»
Det er viktig av hensyn til effektivitet og ressursbruk både for private parter og
forvaltningen at fristene overholdes. Også hensyn til blant annet innrettelse, forutsigbarhet
og tillit til forvaltningsvedtak tilsier at det ikke skal være kurant å få oppreisning for å ha
oversittet en klagefrist. For at klagefristene ikke skal undergraves i sakskategorier der det
generelt kan påvises sterke, offentlige interesser, må grunnene som taler for fristoppreisning,
heller ikke være så generelle at de kan gjøres gjeldende for de fleste tilsvarende saker
Rådmannen kan ikke se at det foreligger særlige grunner i den fremsatte klagen. Dette ved at klagen,
slik Rådmannen vurderer det, ikke omhandler rettsanvendelsen i det påklagede vedtaket.
Rådmannen oppfatter det slik at klagen omhandler forvaltningens praksis ved ileggelse av vilkår i
forvaltningssak og ikke hvorvidt plan- og bygningsmyndigheten har rett til å ilegge slikt vilkår. I
vurderingen om det skal gis oppreisning for oversittelse av klagefristen er det også vesentlig å
vurdere hvor stor fristoversittelsen har vært. I denne konkrete saken har fristoversittelsen vært
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særdeles stor. Dette sett i sammenheng med forvaltningslovens bestemmelse om at en klage uansett
skal avvises om klagen fremsettes over ett år etter at vedtak er fattet.
Konklusjon:
Klagen avvises da klagefristen er oversittet med nesten ett år og det ikke finnes særlige grunner for
at klagen blir prøvd.
Om klageinstansen kommer frem til at saken ikke skal avvises bør saken returneres til Rådmannen
for realitetsbehandling. Dette da selve klagen ikke er vurdert i dette saksframlegget.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avviser klagen slik den er framsatt av Kjell Arne Vinsnesbakk i brev
datert 11.10.2016. Avvisingen begrunnes med at klagefristen er oversittet og at det ikke foreligger
særlige grunner for at saken blir prøvd.
Midtre Gauldal kommune opprettholder sitt vedtak i politisk vedtak 64/15 datert 21.09.2015.
Vedtaket fattes i medhold av forvaltningslovens § 29 jmf § 31.
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Saksframlegg

Arkivnr. L12
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2015/2151-7
Utvalgssak
Møtedato
64/15
21.09.2015
Saksbehandler: Ola Hage

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Kotsøy byggefelt - for
fradeling av tilleggsareal til gbnr 215/19 - gbnr 215/1 - søker Ingebrigt Tormod
Huus

Dokumenter i saken:
1 I
Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for
Kotsøy byggefelt - for fradeling av tilleggsareal til
gbnr 215/19 - gbnr 215/1 - søker Ingebrigt
Tormod Huus
2 U Høringsbrev: Søknad om dispensasjon fra
reguleringsplan for Kotsøy byggefelt - for
fradeling av tilleggsareal til gbnr 215/19 - gbnr
215/1 - søker Ingebrigt Tormod Huus
3 N Internt høringsbrev: Søknad om dispensasjon fra
reguleringsplan for Kotsøy byggefelt - for
fradeling av tilleggsareal til gbnr 215/19 - gbnr
215/1 - søker Ingebrigt Tormod Huus
4 U Foreløpig svar: Søknad om dispensasjon fra
reguleringsplan for Kotsøy byggefelt - for
fradeling av tilleggsareal til gbnr 215/19 - gbnr
215/1 - søker Ingebrigt Tormod Huus
5 I
Uttalelse - søknad om dispensasjon fra
reguleringsplan - fradeling av tilleggsareal - Kotsøy
byggefelt - Midtre Gauldal 215/1 - 215/19
6 I
Høringssvar - Søknad om dispensasjon fra
reguleringsplan for Kotsøy byggefelt - for
fradeling av tilleggsareal til gbnr 215/1 og 215/19
i Midtre Gauldal kommune
7 S
Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for
Kotsøy byggefelt - for fradeling av tilleggsareal til
gbnr 215/19 - gbnr 215/1 - søker Ingebrigt
Tormod Huus
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Kjell Arne Vinsnesbakk

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag m.fl.

Stein Roar Strand

Kjell Arne Vinsnesbakk

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Statens vegvesen - Region midt

Vedlegg
1 Skylddelingsforretning
2 Situasjonsplan - opprinnelig tomt
3 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Kotsøy byggefelt - for fradeling av tilleggsareal
til gbnr 215/19 - gbnr 215/1 - søker Ingebrigt Tormod Huus
Vi viser til søknad om dispensasjon mottatt 03.07.2015
Bakgrunn:
Kjell Arne Vinsnesbakk søker om dispensasjon fra reguleringsplan for deler av gbnr 215/1 for
fradeling av tilleggsareal til eiendommen gbnr 215/19.
Beliggenhet
Området ligger ved Huset på Kotsøy, ca 1,3 km fra Kotsøy sentrum langs FV 601.

Figur 1: Utdrag fra kommuneplanens arealdel, området det søkes dispensasjon er vist med rød pil

Planavklaring
Omsøkt tiltak omfattes av en eldre
reguleringsplan fra 1977. Plankartet
er av mindre god kvalitet og er
dermed vanskelig og tyde. Av
planvedtaket går det frem at planen
omfatter tre boligtomter. Planen har
ingen bestemmelser ut over at det i
planvedtaket er satt som vilkår at
jordbruks- og vegmyndighet må
samtykke i fradeling.

Figur 2: Plankart for deler av gbnr 215/1
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Dagens situasjon/ beskrivelse av tiltaket:
Per i dag er en av tomtene som
omfattes av den berørte
reguleringsplanen fradelt. Dette er
eiendommen gbnr 215/19. Denne
eiendommen er bebygd med
enebolig og en
garasje/uthus/anneks til bolig iht
matrikkelen. Grensene til gbnr
215/19 er ikke oppmålt etter
dagens standard. Dette medfører at
tomtefasongen i matrikkelen kan
avvike fra den reelle tomten. Av
skylddelingsforretningen fremgår
det at eiendommen er 1,1 daa,
Figur 3: Utdrag fra Matrikkelen på eiendommen gbnr
215/19
mens den i matrikkelen ligger inne
med 2,9 daa.
Søknaden om dispensasjon omhandler å
benytte deler av en urealisert tomt i planen
som tilleggsareal til eiendommen gbnr 215/19.
Tilleggsarealet er anslått til 600 m² iht søknad
og er skissert i figur 4. Med utgangspunkt i
skyldelingsforretningen vil tomten få en
størrelse på 1,7 daa om det omsøkte arealet
legges til eiendommen.

Figur 4: Tilleggsarealet som omsøkes er avgrenset
med rød strek i kartet.

Eventuelle hensynsoner/ temakart

 Faremomenter (flom, kvikkleire, skred): Tiltaket er kontrollert opp mot NVEs
kartinnsynsløsninger. Følgende registreringer berører tiltaket:
Eiendommen gbnr 215/19 ligger innenfor sone for potensielt jord-flomskredfare, omsøkt
tilleggsareal ligger innfor utløsningsområdet for steinsprang og utløpsområdet for snøskred.
 Naturmangfold og kulturminner: Tiltaket er kontrollert opp mot naturbase.
Ingen kjente registreringer.
 Jordvern og landbruk:
Tilleggsarealet grenser inn til områder som er dyrkbare iht Norsk institutt for bioøkonomi.
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Søkers begrunnelse for tiltaket
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har
oppgitt følgende begrunnelse:
Søkers begrunnelse er vedlagt i sin helhet. Oppsummert begrunnes søknaden med at arealet som
omsøkes er lite og at dette ikke er egnet som egen tomt.
Høring/nabovarsel
Søknaden om dispensasjon er ikke nabovarslet. Dette på bakgrunn av at det kun er kjøper og selger,
av det omsøkte arealet, som berørt av tiltaket. Både kjøper og selger har undertegnet søknaden.
Søknaden om dispensasjon ble sendt på høring med frist for uttalelse den 18.08.2015. Følgende
merknader er kommet innen fristen.
Statens vegvesen
Ingen merknader.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag – miljøvern
Ingen merknader.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag – samfunnssikkerhet
Minner om at kommunen må vurderer tiltaket opp mot plan- og bygningslovens § 4-3 med tanke på
risiko og samfunnssikkerhet.
Ut over dette henviser Fylkesmannen til NVEs eventuelle merknad.
Sør-Trøndelag fylkeskommune
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
Vurdering
Det omsøkte området omfattes av en eldre reguleringsplan med et relativt enkelt plankart.
Dispensasjonen omhandler å bruke deler av en tomt som tilleggsareal til en realisert tomt i planen. I
utgangspunktet er Rådmannen restriktiv når det gjelder tilsvarende tiltak som omhandler flytting av
tomtegrenser i en plan. I dette tilfelle er planen av eldre årgang og av enkel karakter. Dette medfører
at Rådmannen vurderer tiltaket til ikke å sette planen til side. Dette selv om en av tomtene mest
sannsynlig ikke kan realiseres om dispensasjonen gis. Videre vurderer Rådmannen det som positivt
at eiendomsforholdene blir formalisert i området. Dette ved at bygninger og bygningsgrunn vil eies
av samme hjemmelshaver ved en eventuell dispensasjon.
Det er nærliggende å anta at informasjon om rasproblematikk i området var mindre kjent på
tidspunktet planen ble godkjent. Rådmannen ser derfor positivt på at eksisterende bruk av arealer i
området blir formalisert. Dette uten at det legges til rette for ytterligere bebyggelse i rasutsatt
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område. For eventuelle ny tiltak innenfor det omsøkte området og eiendommen gbnr 215/19 må
det heretter avkreves en fagkyndig rapport for om tiltak kan realiseres etter TEK10 § 7-3 (skred).
Dette gjelder ved alle typer tiltak etter plan- og bygningsloven. Ansvarlig i den forbindelse vil være
avhengig av tiltakets omfang og kravet til søknad.
Rådmannen er av den oppfatning at arealene som omfattes av reguleringsplanen er boligformål.
Ved siste rullering av kommuneplanens arealdel ble reguleringsplanen videreført. Dette medfører at
planen fortsatt har uinnskrenket rettsvirkning og at tiltaket, som her omsøkes, ikke endrer
arealbruken. Videre vil Rådmannen anbefale at reguleringsplanen utgår ved neste revidering av
kommunedelplan for Kotsøy eller kommuneplanens arealdel. Dette på bakgrunn av registrert
rasfare, samt at det i nyere tid har gått ras i området.
Videre vil Rådmannen ved en eventuell dispensasjon avkreve at eiendommen gbnr 215/19 merkes
og måles etter dagens standard jmf plan- og bygningslovens § 21-4 a).
Rådmannen anser med dette at fordelene ved dispensasjon er større enn ulempene. Dette ved at
eiendomsforholdene formaliseres og at omfanget av tiltak innenfor rasutsatte område minimeres.
Vurdering av prinsippene i naturmangfoldlovens § 8-12:
§ 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 ikke å bli større.
§ 11 – Kostnadene og miljøforringelsene skal bæres av tiltakshaver.
§ 12 – Tiltakshaver er ansvarlig for at miljøforsvarlige teknikker nyttes

Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune godkjenner søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for deler av gbnr
215/1 som omsøkt.
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at dispensasjonen
fører til en opprydning i eiendomsforholdene.
Det settes som vilkår at det holdes oppmålingsforretning på eiendommen gbnr 215/19.
Oppmålingen skal være rekvirert innen 30.06.2015.

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 21.09.2015
Kjell Arne Vinsnesbakk (BFL) meldte seg inhabil.
Kari Anne Endal (AP) bemerket en inkurie i Rådmannens innstilling om feil dato i vilkåret.
Korrigert innstilling ble som følger:
Midtre Gauldal kommune godkjenner søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for deler av gbnr 215/1 som
omsøkt.
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at dispensasjonen fører til en
opprydning i eiendomsforholdene.
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Det settes som vilkår at det holdes oppmålingsforretning på eiendommen gbnr 215/19. Oppmålingen skal være
rekvirert innen 30.06.2016.
Rådmannens innstilling for øvrig enstemmig vedtatt.
Vedtak
Midtre Gauldal kommune godkjenner søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for deler av gbnr
215/1 som omsøkt.
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at dispensasjonen
fører til en opprydning i eiendomsforholdene.
Det settes som vilkår at det holdes oppmålingsforretning på eiendommen gbnr 215/19.
Oppmålingen skal være rekvirert innen 30.06.2016.
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Ingress

Saksopplysninger
Faktiske opplysninger

Generelt om næringsfond
Kommunen kan støtte tiltak over konsesjonsavgiftsfondet eller kommunalt næringsfond. I
Rundskriv H-17/98 opplyste kommunal- og regionaldepartementet om at vedtektene for
konsesjonsavgiftsfondet ble samordnet med retningslinjene for kommunale næringsfond, siden
fondene i hovedsak skal anvendes til samme formål. Ved enkeltspørsmål om bruk av
kraftfondsmidlene brukes derfor retningslinjene for bruk av kommunale næringsfond.
Bruken av fondsmidlene blir dermed styrt av:



Tilsagnsbrev, Sør- Trøndelag fylkeskommune, Enhet for regional utvikling
Retningslinjer kapittel 551, post 60 tilskot til fylkeskommunar for regional utvikling og
kapittel 551, post 61 næringsretta midlar til regional utvikling, kompensasjon for auka
arbeidsgiveravgift.
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Rundskriv H-16/98, Kap. 550 Post 61 Kommunale næringsfond, KRD
Vedtekter for bruk og forvaltning av kraftfond i Midtre Gauldal kommune (K-styret 07.09.95)
Rundskriv H-1/11, Standardvedtekter for kommunale næringsfond (kraftfond) gitt i
vannkraftsaker, KRD.
Rundskriv H-17/98, Standardvedtekter for kommunale næringsfond (kraftfond) gitt i
vannkraftsaker, KRD.

Midlene skal brukes i tråd med innsatsområdene i regionens handlingsplan for innovasjon og
verdiskapning:
Det forutsettes at kommunene prioriterer mobiliserende tiltak i forhold til entreprenørskap og
nyetablering, og at det fokuseres på tiltak for vekst i eksisterende næringsliv. Det må også settes økt
fokus på kommunens rolle i forhold til førstelinjetjenester for næringsutviklingsarbeid, herunder
vurdere behov for kompetanseheving. I den gra det gis støtte til enkeltprosjekter skal nyskapende
prosjekt med fremtidig vekstpotensial prioriteres. Det legges vekt på at målgruppene kvinner,
ungdom og innvandrere få et særskilt fokus.
Arbeidsdeling med Innovasjon Norge forutsettes at:
 Kommunene behandler alle saker som kun har et lokalt marked
 Innovasjon Norge behandler alle saker for potensielle vekstetablerere og for bedrifter med
regionalt/nasjonalt/internasjonalt markedet
 Utviklingsprosjekt med kostnadsramme under NOK 150 000 bør behandler på lokalt nivå.
Tiltak som kvalifiseres for støtte er:
 Kommunale grunnlaginnvesteringer: kommunale prosjekt som
næringvekstemda, stedsutvikling, vassverksutbygging og liknende

tilrettelegging

for

 Direkte bedriftsstøtte, herunder:
o Støtte til investeringer i samband med nyetablering, utvidelse av eksisterende
bedrifter eller investeringer som fører til utvikling av nye produkter eller til en
vesentlig endring i produktet eller produksjonsprosessen til en eksisterende bedrift.
(Støttesats 30 % småbedrifter, 20 % mellomstore bedrifter, 10 % store bedrifter).
o

Støtte til drift for nyetablerte små bedrifter. Støtten må notifiseres og godkjennes av
ESA (The EFTA Surveillance Authority`s).

o Støtte til konsulenthjelp og kunnskapsformidling (“myk støtte”): SMB kan få støtte
til kostnader som er direkte knyttet til konsulenthjelp eller kunnskapsformidling
innen økonomi og leiing, implementering av ny teknologi, vern av immaterielle
rettigheter og evaluering av nye forretningsområder. Ikke kontinuerlig eller lovpålagt
rådgivning. (Støttesats er 50 % for SMB).
o Støtte til opplæring: Opplæringstiltak som ellers ikke kunne gjennomføres. Ikke
opplæring som hører under drift (introduksjonskurs for nytilsatte, kurs pga.
lovendringer). (Støttesats for generell opplæring for SMB 70 % for store bedrifter
50 %; spesifikk opplæring for SMB 35 % for store bedrifter 25 %). Kan ikke
kumuleres med annen støtte.
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o Støtte til forskning, utvikling og innovasjon (FoU). Forsknings- og
utviklingsprosjekt, forstudier, industriell immateriell eiendomsrett for SMB, unge
innovative bedrifter, prosess og organisatorisk innovasjon i tjenester, tjenester for
innovasjonsrådgivning og innovasjon, lån av høykvalifisert personell, innovative
klynger.
 Bagatellstøtte de minimis: regelen innebærer at det kan gis støtte med opp til EUR 200 000,over en treårsperiode uten at dette rammes av det europeiske forbudet mot offentlig støtte
og uten at tildelingen må meldes til ESA eller FAD. Støtten kan gis med opptil 100 %. For
vegtransport er grensen EUR 100 000,-. For eksportvirksomheter gjelder er forbudt mot
offentlig støtte etter denne regelen.
Støttesatsene gjelder samlet for all offentlig mottatt støtte.
For å oppnå støtte til et tiltak er det også en hovedregel at støtte skal være utløsende for
gjennomføring av tiltaket, eller at tiltaket ikke blir gjennomført i samme omfang uten støtte.
Det gis ikke anledning til å støtte ordinære driftsutgifter og sanering av gjeld i private bedrifter. Det
kan heller ikke gis støtte til ordinære kommunale oppgaver.
Ifølge retningslinjene for næringsfond skal det vises varsomhet med å gi støtte til nyetableringer
innen detaljhandel og annen servicevirksomhet dersom dette medfører konkurransevridning
mellom bedrifter innen samme handelsregion.
Som hovedregel skal tilskuddet utbetales etterskuddsvis når tilskuddsmottakeren har gjennomført
tiltaket. Hele tilskuddet kan ikke utbetales før tiltaket er avsluttet og attestert regnskap er sendt inn.
Minimum 25 % av tilskuddet holdes igjen inntil sluttutbetaling. Dersom sluttregnskapet viser at
arbeidet ikke er gjennomført som forutsatt, skal sluttutbetaling reduseres i forhold til dette.
Gaula Natursenter - turistinformasjon for Gauldalen
Gaula Natursenter er autorisert turistinformasjon, klasse 1(høyeste nivå) - krav for i-skilt med grønn
bunn. Det er mange krav, men det vil i hovedsak si at vi har et helårlig bemannet turistkontor som
har åpent 6 dager i lavsesong og 7 dager i høysesongen (juni, juli, august) her i Gauldalen. Det er
NHOs bransjeutvalg for destinasjonsselskaper som har ansvar for denne autorisasjonsordningen for
turistkontorer som ønsker å bruke i-skiltet i Norge.
Turistinformasjonsvirksomhet og aktiviteter knyttet til bistand for næringsutvikling er ikke
kommersiell virksomhet. Virksomheten er derfor avhengig av offentlig tilskudd. Dette bidrar
Melhus, Midtre Gauldal og Holtålen kommuner med den dag i dag i form av faste årlige tilskudd.
Kostnadene i hovedtrekk relatert til lønnskostnader og husleie. Melhus har en samarbeidsavtale som
går ut 2018. Holtålen er i prosess med sin avtale.
Tilbud/tjenester vi har i dag:
o Markedsføring på internett – www.gaula.no
o Trykt informasjonsmateriell - sørge for å skaffe/formidle alt aktuelt brosjyremateriell
som blir produsert i området, for attraksjoner, arrangementer, overnatting etc.
o Salg av lokal mat og husflid
o Bistår i forhold til næringsspørsmål/næringsutvikling innen turisme/reiseliv
o Formidling av ulike opplevelsestilbud
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o Utleie samt salg av aktivitetsutstyr
o Kunnskapsformidling blant barn og unge
o Formidler og selger billetter til lokale arrangement
o Kan tilby guideformidling
o Salg av forvaltningstjenester knyttet til Gaula
Krav om åpningstider og krav om spesiell kompetanse hos medarbeidere er de viktigste kriteriene
ift det å være en autorisert turistinformasjon. For å kunne drive et turistkontor på en slik måte har
det vært viktig å ha en ansvarlig person som er ansatt på helårsbasis. For Gauldalen betyr det å ha
en daglig leder som kombinere driften av turistkontoret med andre oppgaver. Daglig leder for
Gaula Natursenter AS har i dag en sentral rolle i den lokale fiskeforvaltningen (Gaula
Fiskeforvaltning).
Rådgivning/næringsutvikling
Gaula Natursenter AS har og er villig til å ta et førende tak for ønsket utvikling av reiselivet
regionalt her i Gauldalen. Dette ved å stille med ressurser som vil ha fokus på dette i dialog med
næringen selv. Vi er da avhengig av å sette dette fokus i en form for struktur/organisering med
tanke på gjennomføring.
Gaula Natursenter AS har som sagt ansvaret for den lokale turistinformasjon innenfor de tre gitte
kommunene Melhus, Holtålen og Midtre Gauldal. En god måte å ivareta denne vertskapsrollen på
er i samhandling med næringslivet. Ved å samle ressurser både fra privat og offentlig sektor, vil man
få større effekt av innsatsen. Dette vil bidra til profesjonalitet i arbeidet og åpningstider tilpasset
turistenes behov, inkludert helg og kveld i høysesongen. Gaula Natursenter AS er avhengig av tett
dialog/samarbeid med næringen samt eierkommunene omkring det å kunne være en god
markedsrettet turistinformasjon
Vurdering (Utført av næringsrådgiver)
Gaula natursenter feiret i 2016 sitt 20 års jubileum, dog ikke uten den årlige diskusjonen i de tre
støttekommunene Melhus (40%), Holtålen (20%) og Midtre Gauldal (40%) om hvor vidt
driftsstøtten skal opprettholdes.
Begge våre nabokommuner har oppe til behandling en vurdering av Gaula Natursenter sitt virke.
Opprettholdelsen av i-skiltet som autorisert turistkontor koster Natursenteret ca. NOK 600 000
hvert år.
Målsettingen om at Natursenteret skal bli økonomisk selvdrevet ser svært utfordrende ut, noe som
kan skyldes at hovedvirksomheten er turistkontorvirksomhet, og ikke salg av tjenester eller fysiske
produkter som kan øke inntektene. Etter søkerens opplysninger i prosjekt nr. 2016-0008
«Videreføring I-skilting 2016-2018» i regionalforvaltning.no har heller ikke Gaula Natursenter
muligheter til å betjene kostnadene forbundet med autorisasjonen selv. Derfor søker de støtte fra
næringsfondet for å opprettholde autorisasjonen for 2016 – 2018.
I-skilting (eller turistkontorvirksomhet) har de senere årene blitt nedlagt i mange norske
reiselivsdestinasjoner fordi turistene i større grad benytter seg av digitale tjenester via internett eller
digitale karttjenester på mobil, nettbrett eller pc. Annonsering via papirmedier opplever samme
reduksjon i inntektene sine fordi annonsørene har flyttet over på digitale plattformer som
Facebook, Twitter, Google maps m.fl. Offisiell statistikk viser at turister heller stoler på
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anbefalinger i Tripadviser fremfor foretakenes egne beskrivelser av reiselivsprodukter når de skal
reise til ukjente områder. Denne trenden ser ut til å eskalere, og norske reiselivsdestinasjoner har
tatt dette til følge.
Spørsmålet blir derfor hvorfor Gaula Natursenter må opprettholde sin I-skilting når betydelig større
reiselivsdestinasjoner enn Midtre Gauldal legger det ned eller omorganiserer driften. På sin nettside
for drift av turistkontor, skriver NHO Reiseliv (som eier, forvalter og autoriserer turistkontorene
mot årlige gebyrer) om hvordan turistkontorene må utvide «kundekretsen» av brukere, og at dette er
et offentlig ansvar for kommuner som skal tiltrekke seg turister. NHO Reiseliv, turistkontor:
https://www.nhoreiseliv.no/bransjer-og-fakta/destinasjon/turistkontor_drift/
Drift av turistkontor (eller I-skilting for den del) er ikke en lovpålagt oppgave, og enkelte
kommuner, som f.eks Drammen, har flyttet slike tjenester til kommunens eget servicetorg etter at
virksomheten har vært ute på offentlig anbud og vært drevet av private aktører. Gjennom en slik
organisering opprettholdes tilbudet til turister, men utvides også til å gjelde kommunens egne
innbyggere. De som ønsker å opprettholde autorisasjonen må årlig søke NHO om dette og kun
etter innbetaling av autorisasjonsgebyret får turistkontoret sin autorisasjon. Dette beløpet er bare
en del av autorisasjonskravet. I tillegg kommer krav til bussoppstillingsplasser, bobilparkering,
toalett, lagerplass for brosjyrer, spise- og oppholdsrom m.v. Dette er også kostnader Gaula
Natursenter har uavhengig av antall ansatte.
I og med at kommunens eierskapsmelding skal vurdere Midtre Gauldal kommunes eierskap (40%) i
Gaula Natursenter i medio november, anbefaler saksbehandler at det bevilges NOK 250 000 fra
konsesjonsavgiftsfondet for 2016. Videre vil eierskapsmeldingens vurdering av eierinteressene i
Gaula Natursenter si noe om de ansøkte midlene for 2017 og 2018 skal tildeles.
Samordning med andre tilskuddsordninger og annen offentlig mottatt støtte er et krav.
Økonomiske konsekvenser
Støtten føres over konsesjonsavgiftsfondet og vil således ikke belaste kommunens driftsbudsjett.

Rådmannens innstilling
1. Midtre Gauldal kommune bevilger kr 250.000 for året 2016 i tilskudd til Gaula Natursenter,
med forbehold om at tildeling i 2017 og 2018 først skjer med bakgrunn i
eierskapmeldingens vedtak for eierskapet i Gaula Natursenter i medio november 2016.
2. Støtten føres over konsesjonsavgiftsfondet.

Budsjettendring:
År / Konto / Art

Ram.omr. / Ansvar

Tjeneste / Funksj.
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Prosjekt

Beløp (Kr)

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 17.10.2016
Fløttum (SP) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes til neste møte for befaring ved Gaula natursenter kl 09.00 der daglig leder og styreleder redegjør for
saken.
Alternativt forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak
Saken utsettes til neste møte for befaring ved Gaula natursenter kl 09.00 der daglig leder og
styreleder redegjør for saken.
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