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Ingress
Behandling av klage på vedtak 121/16 om midlertidig omdisponering av eiendommene gbnr
45/281 og gbnr 45/354 fra sentrumsformål til industriformål, samt midlertidig rigging av et
mobilt betongblandeverk på 336m2 på eiendommen gbnr 45/354.

Saksopplysninger
Bakgrunn
Støren Betong AS søkte om midlertidig dispensasjon for oppsetting av mobilt
betongblandeanlegg på sin eiendom. Søknaden gjaldt å omdisponere eiendommene gbnr 45/281
og gbnr 45/354 fra sentrumsformål til industriformål, samt midlertidig rigging av et mobilt
betongblandeverk på 336m2 på eiendommen gbnr 45/354. Søknaden ble behandlet politisk i sak
96/16 den 22.8.2016, hvor dispensasjonen ble avslått, med begrunnelse at overordnet plan blir
vesentlig til side satt.
Støren Betong AS påklager dispensasjonsavslaget i brev datert 6.9.2016. Klagen ble behandlet i
møte den 17.10.2016 sak 121/16. Klageren fikk medhold med begrunnelse at fordelene anses
større enn ulempene, forutsatt at vilkårene gjennomføres. Det ble satt en rekke vilkår – 11
kulepunkt (se under).
Naboene til Støren Betong AS klager nå i brev datert 07.11.2016 på kommunes omgjøring av
dispensasjonsavslaget. Naboene utgjør 8 grunneiere (gbnr 45/347, 45/371, 45/342, 45/280,
45/279, 45/295, 45/365, 45/372), som er direkte berørt av virksomheten. De samme naboene
hadde også merknad i dispensasjonssaken.
Vedtaket 121/16 påklages i sin helhet. Melding om klagevedtak ble mottatt 25.10.2016 og
klagen er datert 07.11.2016. Klagen er dermed framsatt rettidig. Klagerne er også part i
dispensasjonssøknaden og har dermed rettslig klageinteresse i saken.
Vedtaket som ble fattet i sak 121/16 har følgende ordlyd:
«Midtre Gauldal kommune tar klagen til følge slik den framstår av Støren Betong AS v/Rune
Folgerø datert 06.09.2016. Vedtaket begrunnes med at NPM anser fordelene større enn
ulempene, foretatt at vilkårene holdes.

Som vilkår settes:
 Det må foreligge dokumentasjon på støy- og luftkvalitet, samt at disse grenseverdiene i T1442/2012 tabell 3 og T-1520 tabell 1 overholdes.
 Det må foreligge dokumentasjon på avbøtende tiltak som skal gjennomføres for å sikre
tilfredsstillende støyforhold og luftkvalitet (T -1442/2012 og T – 1520).
 Det må sendes inn en henvendelse til Fylkesmannen hvor de redegjør for sin virksomhet
(jf. Forurensningsforskriften kapittel 36).
 Det må sendes inn dokumentasjon som belyser trafikksikkerheten og eventuell
virksomhetsbasert risiko for området.
 Flomsituasjonen for området må kartlegges. Det må legges inn en usikkerhetsmargin på
flomsonekartet på 50cm oppå de beregnede kotehøydene, og at arealet fylles opp til en
kotehøyde i tråd med flomsonekartet inkludert anbefalt sikkerhetsmargin.
 I flomrapporten må det også dokumenteres at oppfyllingen blir gjort på en slik måte som
ikke endrer strømningsforholdene mot jernbanen ved en eventuell flomsituasjon.
 Det må sendes inn en grunnvannsrapport som vurderer risikoen for økt forurensing av
grunnvannet og drikkevannet for området. (Drikkevannsforskriften § 4.1 og Nasjonale
målsetninger Protokoll for vann og helse vedtatt av Regjeringen 22.mai 2014).
Transportsystemet for vannforsyningen i området (både kommunalt og privat) må
kartlegges.
 Det må også foreligge en kartlegging av vaskevannets innhold av kjemikaler og andre
forurensninger som kan tenkes å tilføres til området.
 Det må foreligge dokumentasjon som viser området som inngår i dispensasjonen.
 Disp knyttes/gjelder kun for E6 utbygginga, men begrenset til 2025.
 Intern – veien til det mobile blandeverket må føres rundt eksisterende betong fabrikk
nord– øst og nord, lengst mulig vekk fra boligbebyggelsen på Prestteigen.

Midtre Gauldal kommune endrer sitt vedtak i dispensasjonssøknaden sak 96/16 datert
24.08.2016, slik at dispensasjonen innvilges med de ovenfor nevnte vilkår. Dette skjer i medhold
av plan- og

bygningslovens § 19-2.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 1-9».

Klagens innhold
Klagen gjelder i sin helhet ønske om å få medhold i å ikke godta en midlertidig omdisponering
av eiendommene gbnr 45/281 og gbnr 45/354 fra sentrumsformål til industriformål, samt
midlertidig rigging av et mobilt betongblandeverk på 336m2 på eiendommen gbnr 45/354. Dette
begrunnes i hovedsak med at klagen fra Støren Betong ikke inneholder nye opplysninger som gir
grunnlag for å endre synet på tidligere dispensasjonsvedtak 96/16. Det framkom ikke hvilke nye
opplysninger utvalget la vekt på når Støren Betongs klage ble tatt til følge. Klager (i sak 121/16)
fikk også god anledning til å argumentere for sin sak i utvalgsmøtet den 17.10.2016.
Vedtaket vektlegger heller ikke bomiljøet på Prestteigen i tilstrekkelig grad og klagerne er
bekymret for hvem som er ansvarlig for å dokumentere at vilkårene som ble satt i klagevedtak
121/16 oppfylles. Problemstillinger knyttet til støy, støv trafikale forhold, flomsituasjon og
vannkilden bør vurderes gjennom en reguleringsplan.
Tilslutt er klagerne urolige for at utvalget stemte ned forslaget om at anlegget ikke skal drives
mellom 23.00 – 05.00
Klagen er vedlagt i sin helhet.

Vurdering
Rådmannen la i sin dispensasjonsvurdering – og gjentok dette i den påfølgende
klagebehandlingen – vesentlig vekt på behovet for regulering så lenge konsekvensene av tiltaket
var betydelige. Det var særlig med tanke på støy, forurensning, trafikkforhold, samt flom og
vannforsyning osv., som var for lite belyst og uforutsigbart og bare kunne få en helhetlig
avklaring gjennom en reguleringsprosess. Merknadene til dispensasjonsbehandlingen var
betydelige fra flere berørte parter – Fylkesmannen, Mattilsynet og de her nevnte berørte naboene.
Disse ble vektlagt da Rådmannen anbefalte avslag.
Klagerne viser til at det ikke er kommet inn nye opplysninger i klagesak 121/16 som gir god nok
grunn for å endre dispensasjonsvedtaket i sak 96/16. Rådmannen er enig i dette og viser til
klagevurderingen i sak 121/16 og konklusjonen. Man kan imidlertid si at det også gjelder for
naboene – det foreligger ingen nye opplysninger som kommunen har vært kjent med.
Videre framkommer det at det er utydelig hvilke nye opplysninger utvalget har lagt vekt på da
klagen 121/16 fikk medhold. Rådmannen viser til utvalgets begrunnelse i vedtaket: ‘’ Vedtaket
begrunnes med at NPM anser fordelene større enn ulempene, forutsatt at vilkårene overholdes’’.
I PBL § 19-2 står det skrevet at: ‘’En dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak
bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelser, blir vesentlig
tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene i en
samlet vurdering. (…)’’ Det framkommer ikke hvilke fordeler som vektlegges, noe Rådmannen
må gi klager medhold i.
Dispensasjonsverktøyet med mange vilkår er ikke et egnet verktøy for å ivareta dette tiltaket.
Rådmannen må gi klager også medhold i at det ikke er enkelt å håndheve disse vilkårene og
hvem som er ansvarlig for gjennomføring og når. Det er kun gjennom regulering med tilhørende
konsekvensbeskrivelser og risiko- og sårbarhetsavklaring man kan ivareta lokale forhold.

I en dispensasjonsbehandling skal tiltakets konsekvenser til blant annet miljøet vurderes. ‘’Ved
dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet’’(jf I PBL § 19-2). Rådmannen mener
at utvalget har forsøkt å ivareta dette gjennom vilkårene, men er av den oppfatning at disse
vilkårene vanskelig lar seg håndheve i etterkant. Rådmannen er således enig med klager i at
formuleringer er uforpliktende og lite etterprøvbart. Det spørs imidlertid om dette kan anses som
en saksbehandlingsfeil.
I klagesak 121/16 ble det følgende ekstra vilkår fremmet: ‘’For å skjerme beboerne på
Prestteigen mest mulig, settes en grense i forhold til tid på døgnet anlegget ikke skal driftes.
Dette settes fra 23.00 – 05.00’’. Vilkåret falt med 5 mot 2 stemmer. Rådmannen har forståelse
for at beboerne på Prestteigen ikke ønsker aktivitet på anlegget døgnet rundt, noe som kan
medføre ugunstig støy. Utvalget har i stedet valgt å legge om den interne vegtraseen inne på
feltet for å imøtekomme naboene som medfører redusert støymengde.
For denne saken gjelder følgende og Rådmannen viser tilslutt til Ot.prp nr. 38 (1964-64) s. 105:
«Foreligger kolliderende interesser mellom flere parter, vil en endring i vedtaket lett føre til ny
klage fra en av de andre partene, som nå kommer i en ugunstig stilling (…). Når situasjonen
ligger slik an, er det lite hensiktsmessig at underinstansene treffer nytt vedtak, med mindre
klagen skulle vise at det første vedtaket åpenbart var et feilgrep. For å ikke trekke saken
unødvendig i langdrag , bør klagen ellers sendes klageinstansen til endelig avgjørelse».
Konklusjon
Rådmannen har ikke endret sitt opprinnelige syn på at tiltaket utløser regulering og at
dispensasjonsadgangen med vilkår ikke er egnet verktøy. I og med at foreliggende klagen
samsvarer med Rådmannens syn ville det normalt være en anbefaling at kommunen endrer sitt
siste vedtak. Dette vil igjen føre til at første klageren kan få en fornyet anledning å påklage dette
vedtaket.
Rådmannen anbefaler derfor at herværende klager ikke får medhold slik at saken kan få en
endelig avklaring ved oversendelse til Fylkesmannen. Rådmannen kan heller ikke se at det er
gjort feil i selve saksbehandlingen. Klagen av 07.11.2016 har ikke ført fram og klagevedtak
121/16 av 06.09.2016 bør opprettholdes.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår klagen slik den framstår av naboene datert 07.11.2016.
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 121/16 datert
17.10.2016.
Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 1-9.

