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Saksopplysninger
Bakgrunn
Jon Kjelden har i brev datert 29.01.2014 søkt om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for
etablering av en ny eneboligtomt på grunneiendommen gnr/bnr 280/1.
Boligtomten er tiltenkt hans yngste sønn som skal overta storfedrifta på gården.
Dagens situasjon/beskrivelse av tiltaket:
Ønsket størrelse på tomten er 1 daa.
Tomten ønskes plassert på østsiden av elva Bua. Det er ikke etablert boligbebyggelse på denne
siden av Bua fra før. Den etablerte boligbebyggelsen i området er konsentrert på vestsiden av Bua.
Tomten blir liggende ca. 100 meter fra Kjelden gård, på et høydedrag sør for Fv30. Området rundt
tomten er preget av skog og dyrka mark, samt enkelte landbruksbygninger i tilknytning til den
planlagte tomten.
Tiltaket vil ikke berøre dyrka mark.
Teknisk infrastruktur/adkomst
Grunnforholdene består i dag av et tykt lag med breelvavsetninger. Grunnforholdene tilsier at det er
stor sannsynlighet for grunnvann i området. Infiltrasjonsevnen er regnet som god.
Adkomsten skjer i dag via en egen avkjørsel fra Fv30 og videre opp langs en eksisterende traktorvei.
Denne ønskes brukt som hovedadkomst til den nye boligtomten.
Overordnet plan
Tomten omfattes delvis av ”Reguleringsplan for Fv30, Bones – Kjelden” og Kommuneplanens arealdel.

Figur 1: Viser utdrag fra kommuneplanens arealdel. Rød pil viser område for ønsket plassering av boligtomt. Grønn
farge viser LNFR-sone 1, hvor det forbys bolig, ervervs- og fritidsbebyggelse.

Figur 2: Viser utdrag fra gjeldende reguleringsplan for området, ”Reguleringsplan for Fv30, Bones-Kjelden” datert
09.12.2013. Rød sirkel viser ønsket plassering av ny boligtomt. Blå sirkel viser dagens plassering av Kjelden Gård. Lys
grønn farge viser formålet LNFR hvor boligbebyggelse er forbudt.

Begrunnelse:
Søknaden begrunnes med at ny Fv30 hindrer fradeling av ny boligtomt ved Kjelden gård.
Det vises for øvrig til søknaden i sin helhet.
Høring/offentlig ettersyn:
Saken ble sendt på høring i perioden 26.02.2014 – 26.03.2014. Følgende sektormyndigheter har gitt
sin uttalelse innenfor fristen.
- Landbrukskontoret ved Midtre Gauldal kommune i brev datert 25.02.2014
Midtre Gauldal kommune innvilger søknaden og gir samtykke til fradeling av 1 daa stor tomt for
etablering av bolig som omsøkt med hjemmel i jordlovens § 12.
Dette begrunnes med at fradelingen vil bidra til å styrke og opprettholde bosettingen i området.
Kommunen kan ikke se at fradelingen vil medføre vesentlige uheldige drifts- og miljømessige
ulemper for landbruket på gården og i området. Fradelingen endrer ikke på bruksstrukturen i
området.
- Statens vegvesen i brev datert 03.03.2014
Ingen merknader.
Minner om at tiltakshaver må søke om å etablere avkjørsel fra Fv30.
- Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i brev datert 25.03.2014
Fylkesmannen fraråder at det gis dispensasjon som omsøkt. Dersom kommunen ønsker å gi
dispensasjon må det vurderes om området er støyutsatt. Dersom det er grunn til å tro at ny
bebyggelse får støyverdier over angitte grenseverdier i T 1442/2012 må det gjøres en støyberegning
samt at det må settes som vilkår til dispensasjonen at nødvendige avbøtende tiltak blir gjennomført
for å sikre at ny bebyggelse får tilfredsstillende støyforhold.
Fylkesmannen minner om at alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes etter prinsippene i
naturmangfoldsloven §§ 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.
Saken er også forelag Sør-Trøndelag Fylkeskommune som ut i fra de interesser de skal ivareta ikke
har merknader til dispensasjonssøknaden. Det vises imidlertid til den generelle aktsomhetsplikten i
kulturminnelovens § 8.

Vurdering av dispensasjoner:
I henhold til Plan- og bygningslovens kapittel 19 kan kommunen gi varig eller midlertidig
dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i medhold av Plan- og bygningsloven, dersom det foreligger
en skriftlig begrunnet søknad.
Kommunens dispensasjonsadgang er imidlertid ikke ubegrenset. PBL § 19-2 sier at dispensasjon
ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynet bak lovens
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart
større enn ulempene etter en samlet vurdering.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter fra loven skal dispensasjonens konsekvenser for helse,
miljø, sikkerhet og tilgjengelighet tillegges særlig vekt.
En naturlig forståelse av ordlyden tilsier at terskelen for å gi dispensasjon skal være høy. Dette
bekreftes i bestemmelsenes forarbeider i Ot.prp. nr. 32 s.207-208, hvor det uttales at det ikke skal
være noen kurant sak å få dispensasjon. Det vises til at planene er gjenstand for en omfattende
beslutningsprosess og at disse omhandler konkrete forhold. En utstrakt dispensasjonsbruk, vil over
tid kunne undergrave planene som informasjons- og beslutningsverktøy.
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål
tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om
planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt regional eller statlig myndighet har uttalt seg negativt
om søknaden.
Vurdering
Boligbebyggelse
Det omsøkte tiltaket er isolert sett karakterisert som et beskjedent tiltak. Det er snakk om en
boligtomt på 1 daa som ikke setter LNF-formålet vesentlig til side. Jordlovsbehandling bekrefter
dette. I tillegg er det gode muligheter for teknisk infrastruktur, noe som taler mye for at en
boligtomt kan etableres i dette området. Etter samtale med Eiendom- og kommunalteknikk er det
heller ingen umiddelbare faktorer som tyder på at en slik utbygging skal bli problematisk.
Fylkesmannen sier imidlertid i sin uttalelse at ny boligbebyggelse bør plasseres i områder avsatt til
boligbygging i overordnet plan, og at en bit-for-bit utbygging av er uheldig fordi det over tid vil føre
til undergraving av gjeldende arealplaner og kommunens helhetlige utbyggingsstrategi. De sier
videre at sumeffekten av slik utbygging kan ha negative konsekvenser for både biologisk mangfold,
friluftsliv og kulturlandskap.
Rådmannen er enig i at ny boligbebyggelse bør vurderes gjennom overordnet plan, og ikke gjennom
gradvis utbygging slik det legges opp til her. Det hører med til saken at området på denne siden av
Bua heller ikke er preget av boligbebyggelse fra før, da Bua fungerer som et naturlig skille mellom
eksisterende boligbebyggelse og landbruksbebyggelse. En eventuell fradeling vil dermed åpne et
”nytt” område for boligbygging, noe som bør forbeholdes gjennom overordnet plan. Rådmannen
slutter seg med bakgrunn i dette til Fylkesmannens forslag om at en slik utbygging bør avklares
gjennom overordnet plan. Rådmannen foreslår at dette tas som et innspill til neste rullering av
kommuneplanens arealdel.
Dersom det åpnes for boligbygging vil det være hensiktsmessig å avklare visse forhold før en
eventuell fradeling.
Støy

Støyforholdende må vurderes ihht. kravene som stilles i T-1442/2012. Avbøtende tiltak må
gjennomføres dersom disse verdiene overstiger nivåene som er nevnt i denne veilederen.
Avkjørsel til Fv30
Det må foreligge en godkjent avkjørselstillatelse fra Statens vegvesen for utvidet bruk av avkjørselen
før en eventuell fradeling.
Vann- og avløp
Grunnforholdene er gode, både mtp. vannforsyning og avløpshåndtering i form av infiltrasjon. Det
er imidlertid ikke avklart om det eksisterer private brønner i området. Private brønner må ikke bli
berørt av tiltaket.
Strøm
Strømforsyning må avklares med den lokale nettleverandøren.
Renovasjon
Renovasjon må følge de faste etablerte ordninger.
Tiltaket er kontrollert opp mot DNs naturbase, Riksantikvarens kulturminneregister, Kommunens
web-innsyn, samt NGUs løsmassekart. Det er ikke gjort registreringer i området av vesentlig
betydning.
Vurdering etter naturmangfoldloven:
§ 8 – Kunnskapsgrunnlaget anses som godt nok i denne saken.
§ 9 – Føre-var-prinsippet vurderes som ikke relevant.
§ 10 – Økosystemets tilnærming og samlet belastning vurderes til å ikke bli større.
§ 11 – Kostnadene og miljøforringelsene skal bæres av tiltakshaver.
§ 12 – Det forutsettes at det benyttes miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.
Konklusjon
Rådmannen konkluderer med at omsøkt boligtomt ikke bør fradeles. Bakgrunnen ligger i at omsøkt
område ikke er preget av boligbebyggelse fra før og bør avklares gjennom kommuneplanens
arealdel dersom det skal åpnes for boligbygging.
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 avslår Midtre Gauldal kommune søknad om
dispensasjon.
Avslaget begrunnes med fradelingen må vurderes ved neste rullering av kommuneplanens arealdel.

