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Viser til søknad om dispensasjon mottatt 23.03.2015
Bakgrunn:
Stein Moen søker om dispensasjon fra reguleringsplan for Gammelvollia hyttefelt for etablering av
et fjerde bygg på eiendommen Gnr: 177 Bnr: 1 Fnr: 6.
Beliggenhet
Gammelvollia hyttefelt ligger ca. 7 km. sør for Enodd sentrum – vest for Lillebudal.

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

Planavklaring
Gjeldende reguleringsplan ble egengodkjent 15.06.2009. Reguleringsbestemmelsene ble sist revidert
03.01.2011.
Planen legger opp til at det kan etableres i alt 3 bygg på hver tomt, hvor sekundærbygg totalt kan
utgjøre et samlet areal på 80m2. Maks bebygd areal skal imidlertid ikke overstige 250m2.
Det vises for øvrig til vedlagte planbestemmelser i sin helhet.
Dagens situasjon/ beskrivelse av tiltaket:
Tomten er fradelt som punktfeste iht. gjeldende reguleringsplan og ligger i nærheten av to
eksisterende hyttetomter. Da tomten er ett punktfeste er den ikke oppmålt, men reguleringsplanen
har lagt til rette for at slik oppmåling kan skje.

Tomten består i dag av et hovedbygg på 60m2 og to sekundærbygg på henholdsvis ca. 25m2 og
20m2. Disse utgjør et samlet bebygd areal på 105m2.
De to øvrige hyttetomtene har per i dag kun etablert ett sekundærbygg.
Det søkes nå om å etablere et fjerde bygg, nærmere bestemt et stabbur på 14m2. Byggenes
plassering går frem av figuren nedenfor. Stabburets plassering er markert med egen tekst.

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

Området for øvrig beskrives som kupert, med glissen furuskog av middels til lav bonitet, samt
innslag av myr.
Eventuelle hensynsoner/ temakart
Området er planavklart. Tiltaket er likevel kontrollert opp mot NVEs skredatlas, Miljødirektoratets
naturbase og kommunens kartinnsyn, med bakgrunn i at databasene oppdateres kontinuerlig og at
de kan være noe mangelfull.
Det er imidlertid ikke funnet nye registreringer i disse databasene.
•
Friluftsliv/adkomst
Det er etablert interne stier i planområdet. Disse er ikke særskilt markert i plankartet. De vil
heller ikke berøres av utbyggingen.
Søkers begrunnelse for tiltaket
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har
oppgitt følgende begrunnelse:
«(…) Søknaden gjelder oppsetting av ett ekstra uthus. Dette er et gammelt laftet stabbur i en etasje
som er tenkt brukt til ved- og redskapsbu (…) Det er, i tillegg til nytteverdien, et ønske fra min side
om å ta vare på stabburet, som stammer fra riving av et gammelt småbruk (…).
Høring/nabovarsel
Søknad om dispensasjon er nabovarslet.
Søknad om dispensasjon ble sendt på høring med frist for uttalelse den 17.05.2015. Følgende
merknader er kommet innen fristen.

Sametinget
Sametinget har ingen spesielle merknader til dispensasjonssøknaden.
Sametinget påpeker følgende; (…) oppdages gjennstander eller spor som tyder på eldre aktivitet i området, må
arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og fylkeskommunen omgående, (…)
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Ingen merknader
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Ingen merknader
Fylkeskommunen minner om den generelle aktsomhetsplikten etter kulturminnelovens § 8. (…)
Dersom en under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet kulturminne), må en stanse
arbeidet og varsle fylkeskommunen. (…)
Mattilsynet
Mattilsynet har ingen kommentar til at dispensasjon gis ut fra drikkevannshensyn.
Lokal landbruksmyndighet
Ingen merknader.
Forutsetninger som må oppfylles for å kunne gi dispensasjon
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom hensynet til
bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt.
Samt at fordelene med å innvilge dispensasjonen må være klart større enn ulempene, etter en samlet
vurdering.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Dispensasjonen kan gis både midlertidig
og varig. Det kan i tillegg settes vilkår ved dispensasjonen.
Personlige og økonomiske forhold vil ikke vektlegges ved vurdering av dispensasjonen.
Vurdering
Punktfeste gbfnr 177/1/6 ble etablert ved fradeling den 11.12.1992 iht matrikkelen. Festeforholdet
er kun avmerket med fiktive grenser i det offentlige kartverket da det kun er snakk om et
punktfeste. I reguleringsplanen for Gammelvollia er området som omfattes av den omsøkte tomten
avsatt til fritidsformål. Reguleringsplanen har også avgrenset en eventuell oppmåling av denne
tomten ved søknad om å etablere festegrunn eller egen grunneiendom. Dette går frem av kartet til
reguleringsplanen. Dette er relevant i denne forbindelse da det er vanskelig å fastslå om den
omsøkte fjerde bygningen kommer innenfor eller utenfor denne formålsgrensen. Om en
dispensasjon gis i dette tilfelle er dette forutsatt at den omsøkte bygningen kommer innenfor
formålsgrensen til tomten.
En dispensasjon i dette tilfelle er av prinsipiell betydning. Dette da det ikke tidligere er tillatt fire
bygninger på tomter som omfattes av reguleringsplanen. Avgjørelsen vil dermed skape presedens
for videre anvendelsen av bestemmelsene til planen. I dette tilfelle vurderer Rådmannen at en
eventuell dispensasjon vil sette bestemmelsene i reguleringsplanen vesentlig til side.

Søker beskriver i sin søknad at den fjerde bygningen skal nyttes til ved- og redskapsbu. Bygning for
slik bruk er allerede realisert på tomten og er omsøkt og vedtatt i sak 54/92B av 07.07.92. Det er
allikevel paradoksalt at et slikt bygg kan realiseres som tilbygg til eksisterende uthus så lenge totalt
bebygd areal for sekundærbygg ikke overstiger 80 m². I denne saken vurderer Rådmannen allikevel
ulempene, med å åpne for flere småhus innenfor reguleringsplanen, som større enn fordelene. En
dispensasjon vil per i dag ha liten konsekvens for hvordan hyttefeltet fremstår. Rådmannen
registrerer at mange hyttetomter i planen ikke er realisert. En åpning for flere hus per tomt vil trolig
i liten grad påvirke hvordan hyttefeltet fremstår i dag, derimot vil mange småhus ha større
betydning for hvordan feltet vil fremstå estetisk når alle tomtene er realisert.
Rådmannen vurderer at en eventuell dispensasjon har liten konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet
og tilgjengelighet i denne saken.
En eventuell realisering av det omsøkte tiltaket kan utløse krav om at festeforholdet blir oppmålt til
festegrunn. Dette på bakgrunn av at ett punktfeste i all hovedsak skal omfatte en bygning.
Bestemmelsen er hjemlet i matrikkelloven og presisert i Prinsipputtalelse fra Miljødepartementet knyttet til
matrikkelloven – om adgang til å opprette grunneiendom i uregistrert jordsamie mv., underpunkt 2.
Prinsipputtalelsen er vedlagt.
Vurdering av prinsippene i naturmangfoldlovens § 7-12:
§ 8 – Kunnskapsgrunnlaget anses som godt nok i denne saken.
§ 9 – Føre-var-prinsippet vurderes som ikke relevant.
§ 10 – Økosystemets tilnærming og samlet belastning vurderes til å ikke bli større.
§ 11 – Kostnadene og miljøforringelsene skal bæres av tiltakshaver.
§ 12 – Tiltakshaver er ansvarlig for at miljøforsvarlige teknikker nyttes
Oppsummert vurderer Rådmannen at det omsøkte tiltaket setter bestemmelsene i reguleringsplanen
vesentlig til side. Videre vurderes ulempene ved å gi dispensasjon som større enn fordelene. Om slik
tillatelse skal gis bør dette skje ved en reguleringsendring for å sikre lik behandling av
hjemmelshavere som omfattes av planen.
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 avslår Midtre Gauldal kommune søknad om
dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Gammelvollia hyttefelt (planID: 2009008) som
omsøkt.
Avslaget begrunnes med at et slikt avvik fra reguleringsplan bør omfatte hele planen og ikke
behandles særskilt for en enkelt tomt. En dispensasjon vil skape presedens og tiltak, som det
omsøkte, bør planavklares ved en reguleringsendring.

