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(Vedleggene er markert med fet skrift).
Ingress
Dispensasjonsbehandling for å legge til et tilleggsareal på eiendommen gbnr 39/18.

Saksopplysninger
Bakgrunn
Gerd Almås søker om dispensasjon fra reguleringsplan Ramstadsjøen for å legge til et
tilleggsareal på eiendommen gbnr 39/18. Komplett søknad ble mottatt 20.02.2017.
Beliggenhet
Det omsøkte området ligger nord-øst for Ramstadsjøen.

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

Gjeldende reguleringsplan:

Figur 2 Oversiktskart over reguleringsplan Ramstadsjøen. Området det søkes dispensasjon er markert med rød pil.

Dagens situasjon/beskrivelse av tiltaket
Tiltakshaver skriver: ‘’ Jeg ønsker å kjøpe litt mer areal på sørsiden av tomta. Arealet ligger
innenfor området som er avsatt til landbruksformål i reguleringsplanen. Arealet ligger i et
område som ikke er anvendelig til landbruk.’’

Figur 3 Situasjonskart over tiltaket.

Rådmannen har kommet fram til at tilleggsarealet vil få en størrelse på ca. 200 m2.
Planavklaring
Omsøkte tiltak ligger innenfor reguleringsplan Ramstadsjøen 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:
‘’ Min begrunnelse for dispensasjonssøknaden er at jeg på dette området har lagt en del
drenering etter at skråningen bak hytta holdt på å rase ut. Det ble tatt av litt torv i bakkant av
tomta i forbindelse med at jeg fikk oppgradert fundamentet under hytta. Dette førte til at

grunnvann som står i bakken fikk fritt utløp og grov og grov innover bakken og jeg måtte få kjøpt
40 tonn pukk for å stabilisere grunnen bak hytta. Det ble også lagt drensrør og pukk langs hele
skråningen og ut på dette området jeg søker å få kjøpt til. Tilleggsarealet ble også fylt med store
mengder pukk for å stabilisere området. Drensrør går ut på sørsiden av stabburet og vannet har
løp ut i sjøen.
På grunn av arbeidet med å sørge for å holde grunnvann som presser på fra bakken bak hytta og
sørover, ønsker jeg å få kjøpt dette området slik at jeg kan få gjort nødvendige tilpasninger og
sikringer av grunnen rundt hytta på baksiden og sørsida’’.
Høring/nabovarsel
Søknad om dispensasjon ble sendt på høring med frist 29.03.2017. Følgende har svart innen
tidsfristen:
Lokal skogbruksmyndighet
Tomtearealet ligger utenfor produktiv skogareal. Skogbruket har derfor ingen merknader.
Det er ikke registreringer i kommunens viltkart eller Artsdatabankens Artskart som kommer i
konflikt med tiltaket.
I Naturbase ligger tiltaket innenfor definert område for arter av Nasjonal forvaltningsinteresse,
fiskemåke.

Fylkesmannen i Sør - Trøndelag
Fylkesmannen har ingen merknader til fradeling av tilleggsareal som omsøkt.
Fylkesmannen forutsetter at tiltakene som er gjennomført/ skal gjennomføres på eiendommen
kun skal være til forebygging og ikke til arealutvidelse.
Fylkesmannen forutsetter videre at tiltaket ikke må berøre strandlinjen, det vil si at sprengt stein
ikke skal erstatte naturlig strandlinje, og at tiltaksområdet må revegeteres med stedegne jord- og
plantearter.
Fylkesmannen viser til det ovenfornevnte og de forutsetninger som er satt for tiltaket. Utover
dette har Fylkesmannen ingen merknader til fradelingen.
Fylkesmannen minner om at alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes etter
prinsippene i naturmangfoldloven §§8-12 (jf nml § 7). Før det fattes vedtak i saken må det
skriftlig redegjøres for hvordan prinsippene §§8-12 er vurdert.

Sør – Trøndelag fylkeskommune
Ut fra de interesser de skal ivareta ikke har merknader til omsøkte fradeling av tilleggsareal.
Fylkeskommunen minner 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.
Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE)
Ramstadsjøen ligger på kote 478, over marin grense. Det er ikke potensiale for kvikkleire i dette
området:

Ut fra tilgjengelige opplysninger ses ikke at stabilitet kan være et problem.
Den sikring som er tenkt utført bør gjennomføres uten at vassdragsmiljøet påvirkes negativt.
Det er ikke søkt om å sette opp flere bygg på eiendommen. Faren for flom mot eksisterende
eiendom vil ikke påvirkes og trenger ikke vurderes.
Topografi tilsier at andre skredfarer som snø og stein ikke er relevante i denne saken.
Tiltaket trenger ikke nærmere avklaring mot vannressurslovens bestemmelser. NVE har ikke
innvendinger mot at det gis dispensasjon.
Mattilsynet
Det omsøkte tiltaket berører ikke tilsigsområdet/kilde til registrerte vannforsyningssystemer.
Det bør undersøkes om det eksisterer privat ikke-registrert vannforsyning i området som kan
påvirkes negativt som en følge av at dispensasjonen gis.
Mattilsynet har utover det ingen merknad til høringsbrevet.
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 minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda ifølge 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.

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
Ønsket tilleggsareal ligger i et område avsatt til landbruksområde. Eksisterende reguleringsplan
er fra 2005, og Rådmannen mener at endring av reguleringsformål i utgangspunktet skal
behandles som en endring av eksisterende plan, og ikke som en dispensasjon.
Kommunen er ansvarlig for å opprettholde et oppdatert planarkiv, der tiltak som undergraver
gjeldende reguleringsplan skal unngås. Dette betyr at vesentlige endringer av en eksisterende
reguleringsplan bør skje gjennom en reguleringsendring, og ikke gjennom en dispensasjon.
I dette tilfelle ønsker tiltakshaver å legge til et areal på 200m2, da det er lagt dreneringsrør og
pukk langs skråningen øst for hytteeiendommen. Rådmannen gjør oppmerksom på at tiltakene
som skal gjennomføres på eiendommen kun skal være til forebygging og ikke til arealutvidelse.
Rådmannen mener derfor dette ikke er en vesentlig endring av eksisterende plan. Det er viktig å
legge til rette for at eksisterende fritidseiendom ikke raser ut. Rådmannen ser at det er et godt
forebyggende tiltak.
Rådmannen ser videre at tomten ligger mellom to eksiterende fritidstomter og på nedsiden av
den interne vegen inne i hyttefeltet. Å legge til et tilleggsareal som kun skal benyttes til
forebygging vil derfor ikke medføre ytterligere privatisering av området. I følge den lokale
landbruksmyndighet ligger også arealet utenfor produktiv skogareal.
Ved en eventuell dispensasjon forutsettes det at tiltaksområdet må revegeteres med stedegne
jord- og plantearter. Dette er viktig for naturmiljøet slik at det ikke blir innført nye og fremmede
arter til området som kan utkonkurrere eksisterende arter. Videre forutsettes det at tiltaket ikke
må berøre strandlinjen, det vil si at sprengt stein ikke skal erstatte naturlig strandlinje.
Vurdering etter prinsippene etter naturmangfoldloven §8-12:
§8 – Kunnskapen anses som god nok i denne saken.
§9 – Føre – var – prinsippet vurderes som god nok.
§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.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune gir dispensasjon fra reguleringsplan Ramstadsjøen for å legge til et
tilleggsareal på 200m2.
Som vilkår settes:
 Tiltakene som skal gjennomføres på eiendommen skal kun være til forebygging og ikke
til arealutvidelse.
 Tiltaksområdet må revegeteres med stedegne jord- og plantearter.

Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at tiltaket ikke
vil medføre vesentlig endring av eksisterende plan og konsekvenser for området.

