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(Vedleggene er markert med fet skrift).
Ingress
Dispensasjonsbehandling for å bygge en veranda/takoverbygg over veranda, hundegård og
lekestue på eiendommen gbnr 83/5.

Saksopplysninger
Bakgrunn
Marit Lovise Solem søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å oppføre
veranda/takoverbygg over veranda, hundegård og lekestue på eiendommen gbnr 83/5. Søknaden
ble mottatt 28.03.2017.
Beliggenhet
Den omsøkte eiendommen ligger i Drågåsetegga sør for Soknedal, vest for E6 og jernbanen.

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

Dagens situasjon/beskrivelse av tiltaket
Tiltakshaver ønsker å rive nåværende veranda på 3x2m og sette opp en ny veranda på 4x7 meter
(der rekkverket har en høyde på 90 cm og med en høyde på 0,5 meter over bakken).

Videre ønsker tiltakshaver å forlenge hustaket over verandaen med 4x7 meter og med en
takvinkel på 22 grader.
Det er også ønske om å bygge en hundegård for utendørs opphold av polarhunder. Hundegården
skal ha en lengde på 10 meter, en bredde på 6 meter og en høyde bakkant på 2

meter og høyde framkant på 3 meter. Framsiden skal bestå av nettingelementer, baksiden er tett
vegg bestående av over/ under bord. Tverrsiden er delvis netting (3,6m) og delvis tett vegg
(1,20m). Taket er 11x6 meter bestående av takplater.
Tilslutt ønsker tiltakshaver å sette opp en lekestue som skal være 2x2 meter.
I dag er tomten bebygd med et våningshus med veranda(som skal rives) og garasje. Nåværende
veranda er ikke omsøkt og den omsøkte hundegården er også allerede bygget.

Figur 2 Situasjonskart over tiltakene.

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:
‘’Kravet til fasiliteter endrer seg med tida, eksisterende veranda har liten plass til blant annet
hagemøbler og gir liten mulighet til å tilbringe tid der. Den nye verandaen blir av praktiske
grunner bygd over 0,5 meter over bakkenivå. Dette er på grunn av skrå tomt og for at den da blir
i samme plan som verandadør og vi slipper trapp. Ny og større veranda er en oppgradering av
boligen i takt med tiden. Med større veranda brukes og utnyttes området bedre, spesielt med små
barn i huset. Mer bruk av uteområde gir større livsglede.
Et takoverbygg over veranda vil beskytte vegg, vinduer, verandadør og veranda mot vind. Denne
sida av huset er veldig værutsatt. Dette blir en oppgradering av huset for bedre å beskytte det,
men også for å få bedre estetikk. Det vil også gi større mulighet til å tilbringe tid ute uansett vær,
noe som gir økt livskvalitet.
En hundegård som er beregnet for permanent oppstalling av hund utendørs må sikre hunder god
mulighet for bevegelse, mosjon og normal adferd uten unødig frykt og stress. Det skal være
rømningssikkert. Hundene skal ha tilgang til hvert sitt oppholdsrom som er vann og vindtett og

ha tilgang på skygge i varmt vær. Ved å ha tak over hele hundegården vil hundene tilbringe mer
tid ute i dårlig vær og bevege seg mer, noe som gir bedre dyrevelferd. En tett vegg vil i tillegg til
å skjerme for vær også redusere støy fra hundene.
Lekestuen skal legge til rette for barns lek.’’
Høring/nabovarsel
Søknad om dispensasjon ble sendt på høring med frist 05.05.2017. Følgende har svart innen
tidsfristen:
Lokal skogbruksmyndighet
Ingen merknad.
Lokal landbruksmyndighet
Ingen merknad.
Fylkesmannen i Sør - Trøndelag
Ingen merknad.
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 interessene de skal ivareta har de ingen merknader til dispensasjonssøknaden. 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 i sin oversikt over vannforsyningssystemer ikke registrert at det finnes privat
vannforsyningssystem eller enkeltvannforsyning i området.
Mattilsynet har ingen merknad.
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 søknaden.
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 1987 nr.50 om kulturminner (kml). §8 annet ledd. Vi forutsetter at dette
pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.
Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda ifølge kml. §4
annet ledd. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. 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
Den omsøkte eiendommen ligger i et område avsatt til LNF – sone 1 det det blant annet ikke
tillates ny eller vesentlig utvidelse av spredt bolig-, ervervs- eller fritidsbebyggelse.
Rådmannen ser at den omsøkte eiendommen er delt inn i to gbnr, 83/5 og 83/19. Det er skrevet i
delingssaken at «I dette tilfelle må det vurderes fradeling, og eventuelt senere sammenføying».
Eiendommene er enda ikke sammenføyd, og Rådmannen mener dette må gjennomføres for å få
en god og oversiktlig planlegging, og unngå små frittliggende eiendommer. Å sammenføye de to
eiendommene må derfor settes som et vilkår ved en eventuell dispensasjon.
Tiltakshaver ønsker å bygge en rekke tiltak på sin eiendom; veranda, takoverbygg på verandaen,
hundegård og lekestue.
På eiendommen er det i dag bygget et våningshus og en garasje. Tiltakshaver ønsker å rive
eksisterende veranda og bygge en ny veranda på 4 x 7 meter. Da tomten allerede er bebygd kan
ikke Rådmannen se at dette tiltaket vil medføre ytterligere konsekvenser for området.
Videre er det ønske om takoverbygg på denne verandaen. Dette skal være en forlengelse av
eksisterende hustak over den ønskede verandaen. Det er i hovedsak verandaen under
takoverbygget som utløser dispensasjonssøknaden, ikke selve takoverbygget. Dette betyr at ved
en eventuell dispensasjon på verandaen vil også føre til at takoverbygget kan tillates.
Takoverbygget skal også ha et mål på 4 x 7 meter.
Det ønskes tilslutt å bygge en hundegård med lengde på 10m, bredde 6 meter, høyde bakkant på
2 meter og høyde fremkant på 3 meter, og en lekestue for barn på 2 x 2 meter. Det er ikke
kommet inn merknader på noen av tiltakene fra de offentlige instansene, og Rådmannen kan
heller ikke se at disse tiltakene skaper problemer i området.
Vurdering av prinsippene etter naturmangfoldloven §8-12:
§8 – Kunnskapen anses som god nok i denne saken.
§9 – Føre – var – prinsippet vurderes som god nok i denne saken.
§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 vedtar å gi dispensasjon for å bygge en veranda på 4 x 7 meter med
takoverbygg på 4 x 7 meter, en hundegård på 10 x 6 meter og en lekestue på 2 x 2 meter på
eiendommen gbnr 83/5.

Som vilkår settes:
 Eiendommen gbnr 83/5 og 83/19 må sammenføyes til en eiendom med ett gbnr.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at
eiendommen allerede er bebygd og at tiltakene ikke vil medføre ytterligere konsekvenser for
området.

