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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

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.

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).
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
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.

