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Dispensasjonsbehandling - Tilleggsareal til eksisterende tomt - gbnr 3/249 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Frøsetløkkja boligfelt

Dokumenter i saken:
1 I Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for kjøp av Gerrit Andre Pallin
tilleggsareal til eksisterende tomt - gbnr 3/249 - Gerrit
Lorier
Andre Pallin Lorier
2 S Dispensasjonsbehandling - Legge til tilleggsareal til
eksisterende tomt - gbnr 3/249 - Søknad om dispensasjon
fra reguleringsplan Frøsetløkkja boligfelt

(Vedleggene er markert med fet skrift).
Ingress
Dispensasjonsbehandling om å legge til et tilleggsareal på eiendommen gbnr 3/249.

Saksopplysninger
Bakgrunn
Gerrit – Andre Pallin Lorier søker om dispensasjon fra reguleringsplan Frøsetløkkja for å legge
til et tilleggsareal på 14 x 13 meter fra eiendom gbnr 3/148 til eiendom gbnr 3/249. Søknaden ble
mottatt 29.03.2017

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 Frøsetløkkja boligfelt. Ca. areal som ønsket lagt til er markert innenfor den røde sirkelen.

Dagens situasjon/beskrivelse av tiltaket
Tiltakshaver skriver at: «Tilleggsarealet jeg ønsker dispensasjon til å kjøpe er p.t angivelig i
reguleringsplanen friareal og kommunen som eier tager. Arealet ligger på venstre side når du
kommer kjørende opp Kvernvassvegen fra postkassestativ og opp til grensen til vår tomt som er
det første huset på venstre hånd.
Det har ikke vært interesse for hverken kommunen eller oss i gata om å bruke dette til noe. Det
er ikke opparbeidet etter tildeling av tomtene og utbygging av feltet for ca. 9 år siden. (…).
Planen er å senke terrenget fra dagens nivå i gårdsplass og gå ut i null mot friarealet. Forlenge
dagens støttemur opp mot vei i linje mot sentrert innkjøringslinje fra vei.

Ønsker mulighet for å sette opp en carport/bod (…). Denne er estimert til størrelse 7 meter
nedover og 4 meter opp mot vei. Mulighet å få opparbeidet rundt her med bed, grus og stein, slik
at det blir mere innbydende og trivelig eiendom for øvrig».
Ønsket tilleggsareal skal ha en størrelse på 14 x 13 meter. Tilleggsarealet som ønskes kjøpt er 14
meter mot eiendom gbnr 3/171 og 13 meter mot veien.

Figur 3 Situasjonskart over tiltaket.

Planavklaring
Omsøkte tiltak ligger innenfor reguleringsplan Frøsetløkkja boligfelt med følgende
bestemmelser:

Videre gjelder tomtegrensene på vedtatt plankart.
Søkers begrunnelse for tiltaket
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har
oppgitt følgende begrunnelse:
«Området er av blandet masse men mest jord og er til sjenanse for området. Vi ønsker derfor å
erverve noe av dette til vår eiendom, for å kunne bedre inn/utkjøring som i dag er u-oversiktlig
fra gårdsplass. Vanskelig med adkomst for transport av tilhenger inn i gårdsplass.
Ønsker mulighet for å sette opp en carport/bod for lagring av utstyr for handicapet sønn, men
trenger da også noen meter ned mot friarealet enn det jeg har mulighet til i dag. Denne er
estimert til størrelse 7 meter nedover og 4 meter opp i mot vei. Mulighet å få opparbeidet rundt
her med bed, grus og stein, slik at det blir mere innbydende og trivelig på eiendommen for
øvrig».

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 bli 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 friområde. Eksisterende reguleringsplan er fra
2007, og Rådmannen mener at endring av reguleringsgrenser og formål i utgangspunktet skal
behandles som en endring av eksisterende plan, og ikke som en dispensasjon.
Det framkommer i dispensasjonssøknaden at hverken kommunen eller naboene i gata har
interesse av å bruke dette friarealet da området er av blandet masse og er en sjenanse for
området. Rådmannen har forståelse for at dette området ønskes utnyttet, særlig da det
framkommer at eiendom B1 (gbnr 3/249) har en inn/utkjøring som er uoversiktlig.
Likevel mener Rådmannen det er uheldig å ta av reguleringsplanens friareal da dette arealet skal
benyttes til lek og opphold. Reguleringsplan for Frøsetløkkja boligfelt er vedtatt med bakgrunn i
dette, og Rådmannen mener det er viktig at slike områder etableres i boligfelt. Tillates ønsket
tilleggsareal vil dette medføre at områdets friareal får en kraftig reduksjon.
Området blir i dag ikke benyttet til lek og opphold. Planen legger til rette for at dette området
kan opparbeides til et attraktivt fellesområde, noe som eventuelt bør tas tak i. Dette kan medføre
økt trivsel og rekreasjon for området.
Kommunen er ansvarlig for å opprettholde et oppdatert planarkiv, der tiltak som undergraver
gjeldende reguleringsplan skal unngås. Dette betyr at vesentlig endringer av en eksisterende
reguleringsplan bør skje gjennom en reguleringsendring, og ikke gjennom en dispensasjon.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår dispensasjon fra reguleringsplan Frøsetløkkja boligfelt for å
legge til et tilleggsareal på 14 x 13 meter fra eiendom gbnr 3/148 til eiendom gbnr 3/249.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at tiltaket
setter gjeldende reguleringsplan vesentlig til side.

