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Helga Winsnes Morseth og Jens
Bjørnar Morseth

Helga Winsnes Morseth
Helga og Jens Bjørnar Morseth

(Vedleggene er markert med fet skrift).
Ingress
Helga Winsnes Morseth og Jens Bjørnar Morseth søker om dispensasjon fra reguleringsplan
Sanderud hytteområde for å fradele en hytteeiendom på 1000 kvm på eiendommen gbnr 263/4.

Saksopplysninger
Bakgrunn

Helga Winsnes Morseth og Jens Bjørnar Morseth søker om dispensasjon fra reguleringsplan
Sanderud hytteområde for å fradele en hyttetomt på 1000 kvm på eiendommen gbnr 263/4.
Komplett søknaden ble mottatt 05.09.2016.
Beliggenhet
Den omsøkte eiendommen ligger ved Synnesvollan, sør for Singsås.

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

Gjeldende reguleringsplan:

Figur 2 Oversiktskart over reguleringsplan Sanderud hytteområde. Området det
søkes dispensasjon er vist med rød pil, og ca. plassering er vist med sort sirkel.

Dagens situasjon/beskrivelse av tiltak
Det er i dag regulert inn 4 nye fritidseiendommer, samt
2 eksisterende fritidseiendommer i reguleringsplan
Sanderud hytteområde vedtatt i 2001. Alle disse
fritidseiendommene er i dag bebygd, og tiltakshaverne
ønsker å fradele en ny fritidseiendom på 1000kvm på
eiendommen gbnr 263/4.

Figur 3 Situasjonskart over tiltaket.

Det er også tidligere søkt om å få fradelt en fritidstomt fra reguleringsplan Sanderud
hytteområde. Rådmannen viser til tidligere historikk:
 I 2009 søkte Kari Sanderud (eier av gbnr 263/4) om fradeling av ca.1dekar til
friluftsformål. Søknaden mangler begrunnelse og kreves planavklart. Kommunen
etterspør begrunnelse. Saken legges til side, men i 2012 purrer kommunen for tredje
gang om nødvendig dokumentasjon.
 I 2012 søker Kari Sanderud om dispensasjon for tildeling av hyttetomt. Det foreligger
fortsatt ikke nødvendig dokumentasjon. Saken blir likevel behandlet i NPM – utvalget
(PS 103/13) i møte den 26.9.2013. Utvalget avslår dispensasjonssøknaden med
begrunnelse at søker må sende ny og oppdatert søknad.
 I 2014 blir det sendt inn en ny søknad for samme parsell. Begrunnelsen er at opprinnelig
fradelt tomt skal være utsatt for ras fra fjellet. (Denne tomten var tiltenkt barn til Svend
Inge Malum).
 I 2014 ble det en fornyet behandling av dispensasjonssaken (PS 91/14) den 10.06.2014.
Dispensasjonen avslås igjen.
 I 2015 ble vedtaket i sak 91/14 påklaget av Svend Inge Malum og et alternativt forslag til
lokalisering av tomt ble fremmet. Klagen ble behandlet i sak 2/15 og klagen blir tatt til
følge.
Rådmannen gjør oppmerksom på at ny lokalisering av tomt ble plassert utenfor
reguleringsplanen for Sanderud hytteområde.
Planavklaring
Omsøkte tiltak ligger innen for reguleringsplan Sanderud hytteområde, 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:
‘’ Vår datter Kjersti og hennes familie var svært glad i Fordalen hvor vi selv har en
familiehytte. Det var her hun og familien likte best å tilbringe sommerferie, påskeferie og
fridager ellers.
Dessverre ble hun rammet av kreft og døde fra oss i fjor høst – 36 år gammel. Hun etterlater seg
ektemann og to barn – en datter som i dag er 5 ½ år gammel og en sønn som er 2 år.
Før hun døde ytret hun et sterkt ønske om at familien kunne få seg sin egen hytte i området hvor
de sitter igjen med mange gode minner. Det er også vårt ønske at de skal få denne drømmen
oppfylt. Grunneier Kari Sanderud har også gitt sitt samtykke til salg av en tomt til dette
formålet’’.

Høring/nabovarsel
Saken er ikke sendt på høring da rådmannen mener saken vil få et negativt utfall.

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 er tidligere søkt om å få fradele en tomt fra reguleringsplan for Sanderud hytteområde.
Rådmannen var da negativ til fradelingen, og resultatet ble at søker fikk fradelt en tomt utenfor
eksisterende reguleringsplan. Nå søkes det på nytt om å få fradelt en fritidstomt innenfor samme
reguleringsplan. Rådmannen er negativ til dette, og vil ikke åpne for en praksis der fradeling av
nye fritidstomter innenfor et regulert område skjer via dispensasjoner.
Rådmannen viser til klagesak 2/15 som ble behandlet i utvalg for næring, plan og miljø
19.01.2015:
‘’(…)Problematikken vedrørende skredfaren styrker Rådmannens vurdering av at det bør
foreligge en reguleringsendring. Rådmannen uttalte at « En grundigere undersøkelse av
området bør omfatte hele området og samtidig inkludere den resterende fritidsbebyggelsen slik
at man får et større bilde av situasjonen». Til støtte for dette synet ble det satt opp fire punkt, se
vedtak i PS 91/14.
(…)Rådmannen ser at dette siste vedtaket (91/14) er noe uheldig formulert. Først sier man at
det er krav om planendring jf. pkt 1, for deretter i siste prikkpunkt å kreve at det må utarbeides
fagkyndig rapport som friskmelder omsøkt tilleggstomt før dispensasjon kan gis. Dette er
selvsagt forvirrende, men av saksframleggets punkt under «vurdering av
dispensasjonssøknader» går det klart fram at vedtakets intensjon er at ny fritidstomt kun bør
realiseres via planendring.
Gjeldende bebyggelsesplan er fra 2001og man mente tydeligvis at utvikling av hytteeiendommer
måtte skje via regulering av areal. Planen ble den gangen utarbeidet av kommunen v. teknisk
etat, selv om det var et privat initiativ. Utarbeidelse av private planer skjer i dag ikke i regi av
kommunen. Dette må skje av uavhengig fagkompetanse og bekostes fullt ut av tiltakshaver.
Rådmannen er klar over at det kan være ressurskrevende og kostbart, men slik lov og regelverk
har utviklet seg er det ikke mulig å søke lettvinte løsninger’’.
Ønsket hytteområde ligger innenfor samme område som sak 2/15. Rådmannen mener
argumentasjonen fra 2015 fortsatt er gjeldende og holder fast ved denne.

Rådmannen konkluderer med at dispensasjonssøknaden bør avslås. Skal et slikt tiltak
godkjennes må dette skje gjennom en reguleringsendring.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår dispensasjon fra reguleringsplan Sanderud hytteområde for å
fradele en ny hytteeiendom på 1000 kvm på eiendommen gbnr 263/4.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at tiltaket
fører til vesentlige endringer av eksisterende reguleringsplan.

