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Ingress
Dispensasjonsbehandling for oppføring av flermannsbolig på eiendommen gbnr 3/301.

Saksopplysninger
Bakgrunn
Idehus Refseth Bygg AS v/Roger Refseth søker om dispensasjon fra reguleringsplan Frøset,
fortetting 2 boligfelt og Kommunedelplan Støren for å bygge en flermannsbolig på eiendommen
gbnr 3/301. Søknaden ble mottatt 06.03.2017.

Beliggenhet
Området ligger på Hundberga på Støren, øst for E6.

Figur 1 Oversiktskart over deler av Midtre Gauldal kommune. Området det søkes dispensasjon er markert med fet skrift.

Dagens situasjon/beskrivelse av tiltaket
Tiltakshaver beskriver at: ‘’Det er fra kommunens side signalisert at det er vanskelig å finne nye
boligområder på Støren og at det er vanskelig å utvikle nye utbyggingsområder så nært Støren
sentrum. Det er stor etterspørsel etter nye boliger i og nært Støren og det er derfor spesielt
viktig å utnytte de byggeklare tomtene på en god og effektiv måte. Det har tradisjonelt vært
bygget eneboliger på Støren. Fylkesmannen har også påpekt at det må vurderes nøye om det skal
legges til rette for en annen boligtype enn eneboliger for å få en mer arealeffektiv utbygging.
Fylkesmannen påpeker i den forbindelse at det er nødvendig å bygge mindre og tettere enheter
for å få en mer effektiv arealbruk (…).
Ved å dispensere fra bestemmelsene i sone C i KDP, kan man få inn fire boenheter på denne
tomten. Dette medfører at man også må dispenseres fra parkeringskrevet fra 2+1 gjest + 1 pr.
utleieenhet til 1,5 parkeringsplasser pr. boenhet. Det vil også si at man dispenseres i fra krav om
300m2 + 50 m2 pr utleieenhet MUA, til 150 m2 pr boenhet. Vi mener dette er i tråd med de
signalene kommunen og Fylkesmannen gir med tanke på god tomteutnyttelse.’’

Figur 2 Situasjonskart over tiltaket.

Planavklaring
Det omsøkte tiltaket ligger innenfor kommunedelplan Støren og reguleringsplan Frøset,
fortetting 2 boligfelt. Når det er motstrid mellom disse planene er det kommunedelplan Støren
som gjelder da den er av nyeste dato. Byggehøyde er ikke beskrevet i kommunedelplan Støren,
noe som medfører at reguleringsplan Frøset, fortetting 2 boligfelt gjelder på dette punktet.
Følgende bestemmelser gjelder for den omsøkte eiendommen:
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Søkerens begrunnelse for tiltaket
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har
oppgitt følgende begrunnelse:
‘’Tomten omfattes av reguleringsplanen Frøset B og B1. I henhold til planbeskrivelsen er det
stor etterspørsel av boligtomter på Støren. Derfor var det et ønske om å fortette innenfor den
gamle reguleringsplanen på Støren. Planens formål var at arealer som ligger ubebygd innenfor
reguleringsplanen for Frøset på grunn av gammel og uaktuell regulering kunne bebygges. Da
det er stor etterspørsel etter leiligheter på Støren ønsker man her å utnytte tomten på best mulig
måte med å bygge en firemannsbolig med leiligheter på 80m2 med tre soverom.
I reguleringsplanen av 07.05.12 er det tillatt å bygge tomten med en flermannsbolig eller
rekkehus i 2 etasjer. Men med den nye Kommunedelplanen for Støren av 23.06.2014, blir
rettsvirkningen en del strenge begrensninger i forhold til utnyttelse av tomten til en
flermannsbolig. Tomten omfattes da av gjelden bestemmelser for sone C i KDP.
Det søkes derfor dispensasjon i fra boligtype, MUA og parkeringskrav’’.
Høring/nabovarsel
Dispensasjonssøknaden er ikke sendt på høring da Rådmannen anser dette som et lite tiltak.
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 dispensasjon 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
Tiltakshaver ønsker å sette opp en firemannsbolig. I kommunedelplan Støren er det kun tillatt
med en og to-mannsbolig, noe som utløser kravet om dispensasjon.
Tiltaket ligger i et område avsatt til bolig i reguleringsplan Frøset, fortetting 2 boligfelt. Den
omsøkte eiendommen ligger også i utkanten av et område med mye boligbebyggelse.
Rådmannen er enig med tiltakshaver at det er gunstig å bygge tett i sentrumsnære områder. I
dette området er det også lagt til rette for skolebuss, noe som er positivt for statlige
planretningslinjer for bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR) da kommunen er pålagt å
bidra til å redusere utslipp av klimagasser, og gjennomføre energieffektivisering og omlegging til
miljøvennlige energiformer.
Videre er det ønske om å redusere MUA fra 300m2 + 50m2 pr. utleieenhet til 150m2 pr. boenhet.
Dette må gjøres for å kunne realisere bygging av en firemannsbolig med leiligheter på 80m2.
Rådmannen mener det er svært viktig at det legges til rette for bra nok uteoppholdsareal i
boligfelt. Likevel er det forståelse for at opprinnelig uteoppholdsareal må reduseres når det
legges til rette for fortetting med flere boenheter.
Parkeringskravet skal videre bli redusert fra 2 + 1 gjest + 1 pr. utleieenhet til 1,5 parkering pr.
boenhet. Dette må også gjennomføres for å få plass til en firemannsbolig på eiendommen.
Rådmannen mener at 1,5 parkeringsplass pr. boenhet fortsatt gir mulighet for å ha bil og
samtidig ikke medføre store konsekvenser for et boligfelt så nært sentrum.
Tilslutt ser Rådmannen at gjeldende kommunedelplan Støren er fra 2014 og at reguleringsplan
Frøset, fortetting 2 boligfelt er fra 2012. Dette er relativt nye planer, og Rådmannen mener i
utgangspunktet at slike tiltak som blant annet boligtype, MUA og parkeringskrav skal avklares i
overordnede planer og ikke gjennom dispensasjon. Dette for å gi en sikker og forutsigbar
planlegging. Likevel kan ikke Rådmannen se at disse tiltakene vil medføre store konsekvenser da
den omsøkte tomten ligger i utkanten av et eksisterende boligfeltet.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune gir dispensasjon fra kommunedelplan Støren og fra reguleringsplan
Frøset, fortetting 2 boligfelt for å bygge en firemannsbolig med leiligheter på 80m2, 1,5
parkeringsplass pr. boenhet og MUA på 150m2 pr. boenhet på eiendommen gbnr 3/301.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at tiltaket ikke
vil skape konsekvenser for boligområdet på Frøset.

