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(Vedleggene er markert med fet skrift).
Ingress
Knut Magne Reitan søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å bygge et anneks
på 25m2 på eiendommen gbnr 400/1F85.

Saksopplysninger
Bakgrunn
Knut Magne Reitan søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å bygge et anneks
på 25m2 på eiendommen gbnr 400/1F85. Søknaden ble mottatt 27.10.2016.
Beliggenhet
Området ligger på Nordstuøyan, sør – vest for Enodden i Budalen.

Figur 1 Oversiktskart over deler av Midtre Gauldal kommune. Området det søkes dispensasjon er vist med rød pil.

Dagens situasjon/beskrivelse av tiltak
Tiltakshaver ønsker å bygge et anneks på 25m2 på punktfeste 400/1/85. Det eksisterer allerede en
enetasjes tømmerbu på ca.40m2 og et uthus på 12m2.
Tiltakshaver har fått beskjed fra kommunen om å endre tomteforholdene til tomtefeste for å sette
oppet anneks. Tiltakshaver skriver ‘’ jeg har vært i kontakt med Statens skoger og fått dette
ordnet.’’

Figur 2 situasjonskart over tiltaket.

Planavklaring
Det omsøkte tiltaket ligger innenfor kommuneplanens arealdel vedtatt 30.04.2010, med følgende
bestemmelser:

Søkerens begrunnelse for tiltaket
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har
oppgitt følgende begrunnelse:
‘’Ønsker å bygge et anneks da det er behov for mer overnattingsplass. Dagens bebyggelse har
bare 2 sengeplasser for voksne foruten et par hemser for barn. Nå når egne barn er blitt voksne
og fortsatt har lyst til å være sammen med
oss her – sammen med egne barn, blir eksisterende hytte for liten, både med tanke på
overnattingsplass og plass for
bagasje. Et nytt anneks med 2 soverom, hems og et forværelse vil gjøre situasjonen ideell for oss.
I og med at det nye annekset også vil være i tømmer, med samme høyde og takvinkel som det
gamle bygget, mener
jeg at det ikke vil stikke seg ut og virke skjemmende i landskapet, men gli naturen inn i øvrig
bebyggelse. Jeg håper
derfor at det kan gis dispensasjon også for denne bygningen slik at vår familie fortsatt kan
samles her hvor våre
forfedre gjennom tidene har arbeidet med gårds- og seterdrift.’’
Høring/nabovarsel
Søknad om dispensasjon ble sendt på høring med frist 28.11.2016. Følgende har svart innen
tidsfristen:
Lokal landbruksmyndighet
Ingen merknad.
Lokal skogbruksmyndighet

Ingen merknad.
Fylkesmannen i Sør – Trøndelag
(…) Fylkesmannen forutsetter at eksisterende bebyggelse er lovlig oppført.
Det planlagte tiltaket ligger på Nordstøyan berører nasjonale villreinverdier. Villrein er en
ansvarsart for Norge, og er definert til å være en art med særlig stor forvaltningsinteresse.
Utbyggingsområdet ligger omtrent på grensa til det registrerte biologiske leveområdet til villrein
(jf. NINA rapport 528, Villrein til Forollhogna, Status og leveområde). Dette området ligger også
på grensen til området som er klassifisert som randområde til det nasjonale villreinområdet
Forollhogna (jf. Regional plan for Forollhogna villreinområde 2013). Det er mange registrerte
observasjoner av villrein nær utbyggingsområdet. I følge den regionale planen er randområdet av
betydning for villrein, hvor utbygging, ferdsel og annen aktivitet vil kunne påvirke villreinens
leveområde negativt. Sett – reinbase og Artsobservasjoner viser at det er registrert villrein i
nærområdene til området hvor det ønskes utbygd.
Forvaltningen skal arbeide for at villreinens leveområder ikke blir ytterligere redusert som følge
av irreversibel arealinngrep, og for at de negative effektene av menneskelige forstyrrelser i
forhold til villreinens leveområder begrenses. Forvaltningen skal sikre villreinens leveområder
gjennom blant annet behandling av dispensasjonssaker. Utgangspunktet er at forvaltningen skal
ta sine beslutninger på et så godt kunnskapsgrunnlag som mulig. Når det likevel er noe
usikkerhet om konsekvensene for miljø, bør forvaltningen i sin skjønnsutøvelse legge vekt på
denne usikkerheten slik at beslutningen legger til rette for at vesentlig skade unngås.
Ivaretakelse av villrein er av internasjonal betydning. Verdien av det omsøkte ansees å være av
lokal verdi. Verdien av en langsiktig ivaretakelse av villrein, at reinen allerede er belastet med
forstyrrelser i dette området, at kantområder kan få økt betydning for klimaendringer, og førevar-prinsippet er viktige momenter i vurderingen.
Det er nødvendig å ha en restriktiv holdning til inngrep som skaper økt ferdsel og forstyrrelser på
villreinen i dette området. I avveiningen mellom å ivareta et ønske om å bygge anneks med flere
sengeplasser, og ta hensyn til villreinens behov for egna leveområder og dermed sikre en
langsiktig tilstedeværelse av villrein i området, finner Fylkesmannen det riktig å frarå at det gis
tillatelse til bygging. Fylkesmannen ber om å bli informert om kommunens vedtak.
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 tiltaket 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 merknad til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel med
hensyn til forhold som angår eksisterende vannforsyningssystemer. Eventuell privat
vannforsyning i området kartlegges i forkant for å unngå at tiltaket påvirker disse negativt.
Sametinget
Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og annet kan vi ikke se at det er fare for at det
omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda, samiske kulturminner. Sametinget har
derfor ingen spesielle merknader til dispensasjonssøknaden.
Skulle det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre spor som tyder på
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og fylkeskommunen
omgående, jf. lov 9,juni 1978 nr.50 om kulturminner (kml.) §8 annet ledd. Vi forutsetter at dette
pålegget formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.
Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge kml. §4
annet ledd. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme freda kulturminne, eller sikringssonen på 5
meter rundt kulturminne, jf. kml. §§3 og 6.
Fylkesmannen i Hedmark
Sekretariatet for Villreinnemda for Forollhogna viser til brev fra Midtre Gauldal kommune
25.01.17. Tiltaket ser ut til å være lokalisert i sone 3 i Regional plan for Forollhogna. Forholdet
til villrein skal derfor være avklart gjennom planen for slike tiltak, og sekretariatet ser det derfor
ikke som nødvendig å legge saken fram for nemnda til behandling.
Soknedal s. statsallmenning
Statskog har ingen merknader til søknaden om tillatelse til oppføring av anneks på 25m2 i
tilknytting til din hytte, GID 1648/400/1/85.
Det forutsettes imidlertid at driver av Nordstuvollen samtykker i tiltaket.
Knut Solberg (driver av Nordstuvollen)
Jeg har sett plan og tegninger på byggeprosjektet, og har ingen anmerkninger.
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
Det omsøkte tiltaket ligger innenfor LNF – sone 1 der det ikke tillates ny eller vesentlig utvidelse
av spredt bolig-, ervervs- eller fritidsbebyggelse.
Rådmannen er i utgangspunktet negativ til at det etableres fritidsbebyggelse i LNF – sone 1.
Likevel ser rådmannen at punktfestet allerede er bebygd med en fritidsbolig og et uthus, samt at
det eksisterer bygninger like ved som benyttes til landbruk og fritidsbolig.

Tiltakshaver skriver at kommunen har gitt beskjed om å endre tomteforholdene til tomtefeste for
å kunne sette opp et anneks og at dette nå er ordnet. Dette stemmer ikke. I byggesak er det gitt
beskjed om at: ‘’(…)I tillegg gjelder søknaden ett punktfeste. Ett punktfeste hjemler kun tillatelse
til en bygning etter matrikkelloven. En eventuell byggetillatelse forutsetter at punktfeste blir
omsøkt endret til festetomt. Dette tiltaket må også planavklares’’.
Det er ikke innsendt noen dispensasjonssøknad som går på endring av tomteforhold fra
punktfeste til tomtefeste. Rådmannen oppfatter det derfor som at denne dispensasjonssøknaden
både omhandler å få gjort om tomteforholdene til tomtefeste, samt å sette opp et anneks.
Videre ligger det omsøkte tiltaket på grensa til det biologiske leveområdet for villrein og i
randområdet til det nasjonale villreinområdet Forollhogna. Dette vurderer rådmannen som svært
negativt. Rådmannen er enig i Fylkesmannens uttalelse at det er viktig å ta vare på villreinen og
forhindre tiltak som kan ha negativ påvirkning på villreinen da dette er en art som er av stor
forvaltningsinteresse og er en ansvarsart i Norge.
Det er observert mye villrein i området. Det skal lite til før villreinen blir forstyrret slik at dette
går på bekostning av mat, reproduksjon, dens trekkruter og områdets økosystem. Rådmannen
mener det er viktig å ta vare på villreinen og naturen, og ser det som uheldig at slike områder blir
utbygget ytterligere.
Fylkesmannen i Hedmark viser til at tiltaket er lokalisert innenfor sone 3 i Regional plan for
Forollhogna. I sone 3 står det skrevet: ‘’ det er kommunens egen planlegging etter plan- og
bygningsloven som avklarer omfang av næring, bosetting og fritidsboliger, men avstanden til
randområder og nasjonal villrein område er noen steder så liten, at kommunen må vurdere om
tiltak kan få konsekvenser for villrein og villreinens leveområder’’.
Å bygge et anneks på 25m2 er i utgangspunktet et lite tiltak, men rådmannen mener likevel det er
uheldig at tiltaket ligger på grensa til det biologiske leveområdet for villrein, samt i randområdet
til det nasjonale villreinområdet Forollhogna. Rådmannen mener det er viktigere å ta hensyn til
villreinen i området.
Ut i fra en samlet vurdering mener rådmannen at dispensasjonssøknaden bør avslås.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å bygge et
anneks på 25m2 på eiendommen gbnr 400/1/F85.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at tiltaket
setter overordnede planer vesentlig til side og vil ha negative konsekvenser for villreinen i
området.

