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tomt til bolig og tomt til fritidsbolig - gbnr
236/17 - Dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel
Høringssvar - Fradeling av tomt til bolig /
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Sametinget
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Edmund Morseth

Statens vegvesen - Region midt

(Vedleggene er markert med fet skrift).
Ingress
Dispensasjonsbehandling for å fradele en tomt til bolig og en tomt til fritidsbolig på eiendommen
gbnr 236/17.

Saksopplysninger
Bakgrunn
Inger Dagrun Morseth søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å fradele en
boligtomt og en fritidstomt på eiendommen gbnr 236/17. Søknaden ble mottatt 03.03.2017.
Beliggenhet
Den omsøkte boligeiendommen ligger ved Almåsbakken, øst for Singsås.

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

Den omsøkte fritidstomten ligger på Storlivollen, nord for Almås.

Figur 2 Oversiktskart over deler av Midtre Gauldal kommune. Fritidstomten det søkes dispensasjon for er markert med rød pil.

Dagens situasjon/beskrivelse av tiltaket
Tiltakshaver skriver at: ‘’ Jeg skal selge min eiendom, gbnr 239/17 i Midtre Gauldal.
Gårdsbruket har vært bortforpaktet i snart ti år til Kristian Almås som er aktuell kjøper. I den
forbindelse ønsker jeg å fradele tomt til bolig og til fritidsbolig fra eiendommen.
Bygningene på ønsket boligtomt er i følge tiltakshaver tidligere brukt som bolig og kårbolig,
samt til utleie i flere perioder. Boligtomten skal ha et areal på 700m2. Tiltakshaver forteller
videre at. ‘’Når fradeling og oppmåling er gjennomført, kommer jeg til å søke om byggetillatelse
på enebolig for å tilpasse mitt behov.
Fritidsboligen ligger i Storlia, ei drøy mil fra gården. Adkomsten til fritidsboligen er via privat
bomvei frem til opparbeidet parkeringsplass like utenfor bebygd område.’’ Fritidstomten skal ha
et areal på 500m2.

Figur 3 Oversiktskart over ønsket fradelt boligtomt.

Figur 4 Oversiktskart over ønsket fradelt fritidstomt.

I etterkant av søknaden har tiltakshaver sendt inn en epost med tilleggsopplysninger. Det står det
blant annet at: ‘’Gården skal selges 1.1.18. Vi håper å kunne starte rivningen av eksisterende hus
på tomta som skal fradeles i august, for at det nye huset skal være innflyttingsklart før jul.
Kjøper har forpaktet gården i over 9 år, og ønsker å kjøpe for å drive gården videre. For at dette
skal være mulig økonomisk for han må han få kjøpe gården til en akseptabel pris. Det oppnår vi
ved å fradele kårboligen og fritidseiendommen som vi nå har søkt om. Kårboligen er et
frittstående tun i hjørnet av eiendommen, og ligger ca. 100 meter unna våningshuset og
driftsbygningene. Eiendommen har tinglyst veirett, og har vært brukt som boligeiendom i mange
tiår. Fradelingen medfører ikke at det blir mindre jordbruksareal på eiendommen.
Hytta ligger på ei tomt ca. 0,5 mål, og er registrert som fritidseiendom. Det har ikke vært drevet
seterdrift i området på mer enn 50 år og det blir ingen bruksendring som følge av fradelingen.
Tilsvarende fritidseiendommer i samme område har blitt fradelt for noen år siden, og vi
forventer likebehandling’’.
Planavklaring
Omsøkte tiltak ligger innenfor kommuneplanens arealdel vedtatt 30.04.2010, med følgende
bestemmelser:

Søkers begrunnelse for tiltaket
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har
oppgitt følgende begrunnelse:
‘’Jeg har sterkt ønske om å kunne bo i tilknytting til gården, der jeg er født, oppvokst og har hatt
mitt daglige virke med driften av gården. Ønsket boligtomt er bebygd med boligmasse som ikke
tilfredsstiller dagens krav til bolig.

Fritidsboligen ligger i Storlia, ei drøy mil fra gården. (…) Gården har ikke drevet seterdrift i
området på mer enn 50 år, og det inngår i den omsøkte tomta. Ved å fradele fritidsboligen kan
jeg få redusert salssummen av gbnr 236/17 så mye at kjøper kan fortsette driften på dagens nivå.
Fradelingen av andre fritidsboliger i dette området er gjennomført tidligere, så jeg håper på
likebehandling i denne saken.’’
Høring/nabovarsel
Søknad om dispensasjon ble sendt på høring med frist 24.04.2017. Følgende har svart innen
tidsfristen:
Lokal skogbruksmyndighet
Tiltaket gjelder fradeling av tomt rundt allerede eksisterende bygninger.
Ingen merknad.
Lokal landbruksmyndighet
Inger Morseth ønsker å selge gårdseiendommen til nabo som har forpaktet eiendommen for
jordbruksproduksjon i mange år. Leietaker har tilgang på egen eiendom som etter hvert kan
sammenføyes med denne eiendommen. Tiltaket vil føre til rasjonalisering av eiendommen og vil
sikre bedre ressursgrunnlag for fortsatt landbruksdrift. Selv om det aksepteres fradeling på
kårbolig, vil eiendommene fortsatt til sammen ha 2 våningshus, som vil sikre bosetting for 2
generasjoner. Aksept på fradeling av seterbua med tomt i Storlia oppfattes som en
landbruksmessig fordel da salgssummen for eiendommen kan reduseres noe. Dette vil sikre
bedre grunnlag for fortsatt drift, og seterbua i Storlia har mindre betydning for kjøperen av
landbrukseiendommen. De fleste husene i Storlia brukes i fritidssammenheng. Landbruk kan
ikke se at fradeling av denne seterbua vil gi vesentlige konsekvenser for landbruksdriften i dette
området.
Landbruk har derfor ingen merknader til fradeling av tomt for bolig og tomt for
seterbu/fritidsbolig.
Det må framlegges kjøpekontrakt på landbrukseiendommen før fradeling kan behandles etter
jordlovens § 12.
Fylkesmannen i Sør - Trøndelag
Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av bebygd eiendom til
bolig og fradeling av eiendom med sæterbygg til fritidsbolig.
Fylkesmannen har ingen merknader til fradelingen av eiendommen bebygd med eldre kårbolig.
Fylkesmannen er generelt av den oppfatning at det vil være uheldig å fradele landbruksbygg for
omdisponering til fritidsbolig. Fylkesmannen påpeker at fritidsboliger bør styres til områder i
kommunen som er avsatt til formålet. Ut over dette har vi ingen merknader til det omsøkte
tiltaket.
Fylkesmannen minner om at eiendommene også etter fradeling vil ha formålet LNF og at alle
tiltak som ikke er i tråd med formålet må omsøkes.
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 i fra de interesser de skal ivareta ikke har merknader til omsøkte fradelinger.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Tomt til boligformål:
Omsøkt fradeling av boligtomt berøres ikke av faretema på tilgjengelige kart over naturfare.
Tomt ligger ca kote 325, over marin grense. Ikke potensial for kvikkleire.

En mindre bekk ved adkomst til tomt. Denne vurderes ikke utgjøre fare for bolig. Fradelingen
berører ikke vassdrag. Ikke behov for avklaring mot vannressurslov.
Når det gjelder boliger i området utsatt for radon bør det i byggesak forutsettes bygging iht. råd
og forskrift for håndtering av radon.
Kvartærgeologisk kart NGU:

Kartet viser morene/lokal breelvavsetning ved omsøkt tomt til bolig.
Konklusjon tomt til boligformål: NVE har ikke innvendinger mot fradeling til boligtomt.
Tomt til fritidsformål:

Omsøkt fradeling av fritidsformål berøres ikke av faretema på tilgjengelige kart over naturfare.
Tomt ligger på ca kote 630, over marin grense. En liten bekk går trolig ved tomt, ses ikke utgjøre
spesiell fare.
Tiltaket ses ikke berøre vassdrag, det ses ikke behov for avklaring mot vannressurslov.
Kvartærgeologisk kart NGU:

Kartet viser moreneavsetninger ved omsøkt tomt fritidsformål.
Konklusjon: NVE har ikke innvendinger mot fradeling tomt til fritidsformål.
Mattilsynet
Mattilsynet har i sin oversikt over vannforsyningssystemer ikke registrert at det finnes privat
vannforsyningssystem eller enkeltvannforsyning i området.
Det går ikke fram av mottatte saksdokumenter om eiendommene har tilgang til tilfredsstillende
drikkevannsforsyning.
For boligtomten vil det være behov for vannforsyning (innlagt vann). I følge
drikkevannsforskriften §5 siste ledd er eier av en enkeltvannforsyning (forsyning til en husstand)
selv ansvarlig for at drikkevannet er helsemessig trygt, klart og uten fremtredende lukt, smak og
farge. Vannforsyning til fritidsbolig kan løses på ulike måter, med krav til kvalitet er de samme.
Mattilsynet viser også til Nasjonale mål for vann og helse (22.mai 2014). I punkt c) nevnes tiltak
for å sikre innbyggerne tilfredsstillende vannforsyning. Ett av tiltakene er å gjøre dette i
forbindelse med kommuneplaner, reguleringsplaner og byggesaksbehandling.
Mattilsynet viser også til plan- og bygningsloven § 27-1 Vannforsyning.

Ved etablering av avløpsløsning må det sikres at eventuelle utslipp ikke kan forurense
drikkevann, gjelder også om det skulle være eksisterende drikkevannsløsninger i eller i nærheten
av eiendommen.
Det omsøkte tiltaket berører ikke tilsigsområdet/kilde til registrerte vannforsyningssystemer.
Konklusjon: Det bør undersøkes om det eksisterer privat ikke-registrert vannforsyning i området
som kan påvirkes negativt som en følge av at dispensasjonen gis.
Hvis dispensasjonen innvilges må bygningene sikres tilgang til helsemessig trygt drikkevann, og
avløpsløsningene må være slik at de ikke kan forurense drikkevann.
Mattilsynet har ut over det ingen merknad til høringsbrevet.
Statens vegvesen i brev datert 18.05.2017 (etter tidsfristen).
Statens vegvesen er kritisk til dispensasjoner i LNF – områder for fradeling av nye boligtomter.
Det er samfunnsøkonomisk og miljømessig uheldig å tilrettelegge for spredt boligbygging, da
den valgte transportløsningen i all hovedsak vil bli bilbasert. Stortinget samtykker til ratifisering
av Parisavtalen i 2015 og selve avtalen ble vedtatt i Paris samme år. Dette innebærer at
klimagassutslippene må reduseres gjennom redusert bilkjøring.
Statens vegvesen vurderer boligetablering ut fra et langsiktig perspektiv. Vi utelukker ikke at det
på et senere tidspunkt kan bo en barnefamilie i boligen. En fradeling av boligtomt vil
sannsynligvis føre til en økning av fotgjengere og syklister langs og på tvers av vegen, noe som
er trafikksikkerhetsmessig uheldig. Gode og trafikksikre løsninger for myke trafikanter finnes
ikke i området. Disse aspektene må Midtre Gauldal kommune ta stilling til i sin helhetsvurdering
av saken.
På tross av våre faglige betenkeligheter, vil Statens vegvesen ikke ha merknader til fradeling av
eiendom til fritidsbolig.
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
Tiltakshaver ønsker å fradele en tomt til bolig på 700m2 og en tomt til fritidsbolig på 500m2 på
eiendommen gbnr 236/17.
Rådmannen vurderer at tiltakene ikke er forenlig med plan- og bygningsloven § 1-6, og er
dermed i strid med den gjeldende kommuneplan. Fradelingen er innenfor LNF- sone 1 der det
ikke tillates ny
eller vesentlig utvidelse av spredt bolig-, ervervs- eller fritidsbebyggelse, samt andre
søknadspliktige tiltak som f.eks fradeling. LNF- området har som formål å ivareta interessene for

landbruk, natur og friluftsliv. Dette innebærer at arealbruksformålet skal tillegges vekt på disse
områdene.
Boligtomten
Det ønskes å fradele en boligtomt fra hovedeiedommen som er bebygd med en kårbolig og en
garasje.
En kårbolig er definert som en bolig nr. 2 på den samme eiendommen som hovedbruket. En
kårbolig skal dermed ikke ha en utskilt tomt med et eget gbnr.
Kårboligen på hovedeiendommen er knyttet til LNF- formålet, da en kårbolig er knyttet til
stedbundet næring. Derimot når en boligtomt blir fradelt er den ikke lenger knyttet til
hovedbruket.
Hvis kårboligen blir fradelt fra hovedbruket er det per definisjon ikke en kårbolig, men en
selvstendig og fritt omsettelig eiendom. Dette er Rådmannen i utgangspunktet negativ til.
Den lokale landbruksmyndighet skriver at ‘’ Inger Morseth ønsker å selge gårdseiendommen til
nabo som har forpaktet eiendommen for jordbruksproduksjon i mange år. Tiltaket vil føre til
rasjonalisering av eiendommen og vil sikre bedre ressursgrunnlag for fortsatt landbruksdrift.
Selv om det aksepteres fradeling på kårbolig, vil eiendommene fortsatt til sammen ha 2
våningshus, som vil sikre bosetting for 2 generasjoner’’. Det er tillatt å fradele jordbruksareal til
andre jordbrukseiendommer som trenger arealet i forbindelse med jordbruksproduksjon. Dette
vil skape et bedre ressursgrunnlag for en andre jordbrukseiendommer. Eiendommene har videre
2 våningshus noe som betyr at våningshuset på ønsket fradelt eiendom ikke er avgjørende for
gårdsdriften på eiendommen. Rådmannen er derfor enig med den lokale landbruksmyndigheten
at å fradele boligtomten ikke vil medføre ulemper for landbruksdriften.
De fleste bygningene i området er knyttet til landbruksnæringen. Eiendommen ligger også ca.8,6
km fra Singsås sentrum, noe som medfører at det legges opp til biltransport. Gjennom Statlige
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR)er kommunen
pålagt å bidra til redusere utslipp av klimagasser, og til å gjennomføre energieffektivisering og
omlegging til miljøvennlige energiformer. Det omsøkte tiltaket ligger i et område avsatt til LNF
– formål der det heller ikke eksisterer gang- og sykkelveg. Rådmannen mener dette hverken er
gunstig for SPR eller trafikksikkerheten generelt. Det kan også bli aktuelt med sikringskjøring,
som medfører kostnader for kommunen. Da tomten allerede er bebygd med et våningshus mener
Rådmannen at trafikkforholdene ikke vil endres ytterligere sammenlignet med dagens forhold.
Eiendommen har også veirett.
I 2010 ble kommuneplanens arealdel vedtatt hvor det blant annet ble vurder hvor det ønskes
boligbebyggelse. Rådmannen mener i utgangspunktet der er viktig å følge retningslinjene for den
overordnede planen, og ikke gjennomføre en bit-for-bit utvikling. Likevel er tomten allerede
bebygd og brukes til boligformål. Å tillate et slikt tiltak vil derfor ikke undergrave overordnet
plan i vesentlig grad.
Det framkommer også at eksisterende hus tenkes revet hvis dispensasjonen blir godkjent.
Rådmannen gjør oppmerksom på boligtomten fortsatt er avsatt til LNF formål ved en eventuell
dispensasjon. Dette betyr at alle nye tiltak må omsøkes. Ønskes det oppført en ny bolig på den
fradelte eiendommen må dette omsøkes.
Videre ligger den omsøkte boligtomten i et område med høy utslipp av radon. Radongass anses
som helseskadelig. Tiltak må derfor utføres når radonnivået overskrider 100 Bq/m3.

Fritidstomt
Tiltakshaver ønsker også å fradele en gammel setervoll til en selvstendig fritidstomt. Også dette
området er i dag avsatt til LNF - sone 1 i kommuneplanens arealdel.
Rådmannen mener i utgangspunktet det er uheldig å fradele eiendommer til fritidsformål i
setervoller og områder avsatt til LNF- sone 1. Slike hyttefelt bør skje i områder avsatt til
fritidsbebyggelse. Rådmannen kan se at den eksisterende bebyggelsen på tomten i dag er fradelt
og registrert som fritidsbolig. Det er også flere fritidsboliger i området. Fritidstomten har også
veirett.
Å fradele denne fritidstomten er en fradeling til endret bruk, da tomten i dag er knyttet til
gårdseiendommen. Likevel vil bruken være den samme, og Rådmannen kan derfor ikke se at en
slik fradeling vil påvirke området negativt. Det foreligger heller ingen negative uttalelser fra den
lokale landbruksmyndighet.
Vurdering av prinsippene i naturmangfoldloven § 8-12:
§ 8 – Kunnskapen anses som god nok i denne saken.
§ 9 – Føre – var – prinsippet vurderes som ikke relevant.
§ 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 kommuneplanens arealdel for fradeling av
boligtomt på 700m2 og en fritidstomt på 500m2 på eiendommen gbnr 236/17.
Som vilkår settes:
 Det må framlegges kjøpekontrakt på landbrukseiendommen før fradeling kan behandles
etter jordlovens § 12.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at tiltakene
ikke setter overordnet plan vesentlig til side.

