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Saksopplysninger
Det vises til søknad om dispensasjon datert 18.06.2014.
Bakgrunn:
Frank Vidar Harstad har søkt om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for sammenføying av
grunneiendommene gbnr 51/1 og 51/2, samt fradeling av eksisterende bygningsmasse på gbnr
51/2 til en ny parsell på 5 daa.
Beliggenhet
Området ligger ved E6, ca. 4 km sør for Støren sentrum.

Figur 1: Utdrag fra kart over området. Området det søkes fradeling for er markert med svart kryss.

Dagens situasjon/ beskrivelse av tiltaket:
Eiendommen gbnr 51/2 er i dag en landbrukseiendom, bestående av 20 daa fulldyrka jord, 6 daa
produktiv skog, 5 daa uproduktiv skog, 10 daa annen jorddekt fastmark, samt noe tunareal – til
sammen 43 daa. Den omfattes ikke av konsesjon- og boplikt.
Eiendommen gbnr 51/1 er også en landbrukseiendom. Denne består av 149 daa fulldyrka jord,
2463 daa produktiv skog, 258 daa uproduktiv skog, 624 daa annen jorddekt fastmark, samt noe
tunareal – til sammen ca. 3500 daa. Denne omfattes av konsesjon- og boplikt.
Harstad er hjemmelshaver av både gbnr 51/1 og 51/2. Ønsket er å fradele bygningsmassen på 51/2
til en eiendom på ca. 5 daa og slå sammen det resterende jordbruksarealet med 51/1. Arealet som
blir fradelt til den nye eiendommen vil kun bestå av det opprinnelige tunområdet. Eksisterende
bygningsmasse på eiendommen gbnr 51/2 består i dag av 1 helårsbolig, samt en nedlagt
driftsbygning som benyttes til garasje. Avstanden gjør at tomtearealet strekker seg til 5 daa.
Eiendommene ligger på hver sin side av E6. Fradelingen vil medføre en redusert bruk av
bygningsmassen på gbnr 51/2 og dermed en reduksjon i antall krysninger over E6.
Tiltakshaver har ikke garasjebygg på eiendommen gbnr 51/1, men har bolighus og driftsbygning fra
før. Garasjebygg/redskapshus tenkes etablert i tilknytning til hovedbruket etter fradelingen.
Planavklaring
Omsøkte tiltak ligger innen for Kommuneplanens arealdel og er regulert til LNF-sone 1.
Følgende bestemmelser gjelder for LNF-sone 1:
Innenfor disse områdene tillates ikke ny eller vesentlig utvidelse av spredt bolig- ervervs eller fritidsbebyggelse samt
andre søknadspliktige anlegg, jf. Pbl § 20-4 nr.2. Unntatt er anlegg som er særskilt markert på arealdelen.

Søkers begrunnelse for tiltaket
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har
oppgitt følgende begrunnelse:
Garasjebygning (2007) med tomt ønskes fradelt og solgt. På grunn av vanskelig kryssing av E6 med sterk trafikk,
får ikke vi som eier av gården på andre siden av E6 benyttet garasjeanlegget slik vi ønsket. Vi ser derfor ingen annen
mulighet enn å selge dette for så å bygge et tilsvarende hus på vår egen gård. Garasjebygget ligger mellom 2 eneboliger
og vil ikke berøre dagens jordbruksdrift.
Forutsetninger som må oppfylles for å kunne gi dispensasjon
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom hensynet til
bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelser, ikke vesentlig blir tilsidesatt.
Samt at fordelene med å innvilge dispensasjonen må være klart større enn ulempene, etter en samlet
vurdering.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
Dispensasjonen kan gis både midlertidig og varig. Det kan i tillegg settes vilkår ved dispensasjonen
Høring/offentlig ettersyn:
Tiltaket er sendt på intern høring i perioden 20.06.2014-30.06.2014. Saken ble sendt på ekstern
høring i perioden 12.09.2014-07.10.2014.
Følgende merknader er kommet inn:
Landbrukskontoret i brev datert 30.06.2014

Midtre-Gauldal Kommune innvilger søknaden og samtykker med hjemmel i jordlovens § 12 i fradeling av tunet på
ca. 5 dekar fra eiendommen Ytterøien gbnr 51/2 som vist på kart.
Dette begrunnes med at bosettingen i området blir ivaretatt og styrket gjennom at eiendommen Øverøien blir tillagt
jordressurser, og at det blir opprettet en ny boligeiendom.
Statens vegvesen i brev datert 07.10.2014

(…) Delen av eiendommen gnr 51 bnr 2 som søkes fradelt har avkjørsel direkte fra E6. Strekningen av E6 som
går forbi eiendommen har høy årsdøgntrafikk og høy fartsgrense, samtidig som strekningen er en
forbikjøringsstrekning. Vegvesenet mener at eiendommen som søkes fradelt, og som deretter skal selges, har en uheldig
plassering. Vegvesenet går likevel ikke i mot fradelingen i seg selv, da eiendommen allerede er bebygd.
Ut over dette ønsker Statens vegvesen å opplyse om at det er høyst sannsynlig at det ikke vil bli gitt tillatelse til
utvidet eller endret bruk av avkjørselen i fremtiden. Av våre ulykkesregistreringer ser vi at det skjer mange ulykker i
forbindelse med bruk av slike avkjørsler. Slike ulykker skjer over alt, men spesielt utsatt er det i spredtbygde områder
der det kanskje ikke forventes at biler bremser opp for å foreta innkjøring eller andre svingebevegelser. Avkjørselen til
eiendommen som søkes fradelt vil dermed kun kunne benyttes slik det er gitt tillatelse til i dag.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i brev datert 13.10.2014

Forutsatt at dette er en fradeling til uendret bruk 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). 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.

Vurdering
Kommunen har gjort det klart gjennom jordlovsbehandlingen at en slik fradeling vil være forsvarlig
mtp. landbruksverdien på eiendommene. Behandlingen etter plan- og bygningsloven stiller
imidlertid andre krav til fradelingen enn jordloven, og kan dermed føre til at det gis avslag til tross
for positiv innstilling i jordlovsbehandlingen.
Ihht. plan- og bygningsloven medfører fradelingen to problemstillinger:
1. Fradeling til uendret bruk – Det opprettes en eiendom på 5 daa, regulert til LNF-sone 1.
2. Fradeling til fra LNF-sone 1 til boligformål – Det opprettes en boligeiendom på 5 daa.
Alternativ 1 – uendret bruk
Rådmannen finner fradelingen som lite problematisk dersom det fradeles til uendret bruk. Man
sitter igjen med et småbruk og opprettholder det opprinnelige formålet som er avsatt i
kommuneplanens arealdel. Videre at man imøtekommer merknadene fra sektormyndighetene.
Spørsmålet vil muligens være hvorvidt dette er en ønskelig utvikling i landbruket, noe verken
Fylkesmannen eller landbruk har uttalt seg negativt til. Fradeling til uendret bruk vil også gi et signal
i fremtiden om at eiendommen ikke ønskes utviklet til boligformål i fremtiden.
Å gå frem på denne måten vil medføre at slike saker kun trenger delingssamtykke etter plan- og
bygningsloven. Det vil dermed ikke være behov for å gå veien om en dispensasjon.
Alternativ 2 – boligformål
Dersom det fradeles 5 daa til boligformål, vil krav om dispensasjon utløses, samtidig som tiltaket vil
være i strid med overordnet plan og sektormyndighetenes høringsuttalelse. Videre vil man legge opp
til en stor boligtomt, hvor det vil kunne forekomme en uønsket boligutvikling ihht. overordnet
plan. Tomten kan på sikt deles opp til flere eiendommer og man vil kunne få en boligutvikling i et
område som skal utvikles til landbruk ihht. overordnet plan. Videre kan dette få presedens for
tilsvarende saker i fremtiden, i andre deler av kommunen. Dette vil bl.a. gjøre fradeling av
boligformål gjennom dispensasjon vanskeligere, noe som igjen kan være i strid med at kommunen
ønsker bosetting i distriktene. Fradeling til boligformål vil også utløse en rekke andre krav i forhold
til BYA % m.m.
Samlet vurdering
Med bakgrunn i ovenfor nevnte ønsker Rådmannen å legge saken frem som en prinsippavklaring
med innstilling om at alternativ 1 blir førende for tilsvarende saker i fremtiden. Dette med bakgrunn
i at man får behandlet slike saker delegert og at man unngår store boligtomter i områder hvor man i
utgangspunktet ikke ønsker boligutvikling.
Samlet vurdering etter naturmangfoldloven
§ 8 – Kunnskapsgrunnlaget anses som godt nok i saken.
§ 9 – Føre-var-prinsippet anses ikke som relevant i saken.
§ 10 – Den samlede belastningen vil ikke bli større.
§ 11 – Tiltakshaver dekker kostnadene ved miljøforringelse.
§ 12 – Det forutsettes at tiltakshaver benytter miljøbesparende anleggs- og driftsmetoder.
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1, bokstav m godkjenner Midtre Gauldal kommune
fradelingen av 5 daa tomt fra eiendommen gbnr 51/2 til uendret bruk. Altså forblir ny fradelt
parsell opprettholdt til LNF-formålet.

Med hjemmel i jordlovens § 12, tillater Midtre Gauldal kommune at resterende jordbruksareal fra
eiendommen gbnr 51/2 innlemmes inn under eiendommen gbnr 51/1.

