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3 S Dispensasjonsbehandling - Flytting av tomt - gbnr 73/16 - Søknad
om dispensasjon fra reguleringsplan Solemsvollen hytteområde

Hulsjøen Sameie
Hulsjøen sameie

(Vedleggene er markert med fet skrift).
Ingress
Dispensasjonsbehandling for å flytte en hyttetomt på eiendommen gbnr 73/16 (ved setervollen
gbnr 74/1).

Saksopplysninger
Bakgrunn
Hulsjøen sameie v/Karl Erik Solem søker om dispensasjon fra reguleringsplan Solemsvollen
hytteområde på eiendommen gbnr 73/16. Søknaden ble mottatt 29.03.2017, med ettersendelse av
nabovarsel mottatt 15.06.2017.
Beliggenhet
Den omsøkte eiendommen ligger ved Solemsætra, sør for Trolltjønna.

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

Gjeldende plankart:

Figur 2 Plankartet for reguleringsplan Solemsvollen hytteområde.

Dagens situasjon/beskrivelse av tiltaket
Søker skriver følgende: « Ønsker å flytte hyttetomt ved setervoll Solem 74/1.
Den opprinnelige reguleringsplanen ble laget av Kåre Solem, før Hulsjøen sameie ble etablert.
Dette var en del av et arveoppgjør i sammenheng med gårdsoverdragelse. Nåværende driver av
74/1, Karl Erik Solem, tenker på sikt å starte seterdrift og utnytte mulighetene for utmarksbeite i
større grad.

Figur 3 Oversiktskart over ønsket plassering på hyttetomten. Ny hyttetomt er markert med rød sirkel.

Planavklaring
Den omsøkte eiendommen ligger innenfor reguleringsplan Solemsvollen hytteområde, 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:
«Undertegnede ser sannsynligheten for konfrontasjoner og uenigheter med hytteeier som relativ
stor, i og med at hyttetomta per i dag ligger veldig nær setervollen. Undertegnede ønsker å være
føre var med tanke på å forebygge mulige konflikter rundt seterdrift, dyrehold og utmarksbeite,
og har i samråd med tomteeier og Hulsjøen sameie blitt enig om at det er lurt å søke om å flytte
hyttetomten noen hunder meter lenger nord for hvor den ligger i dag. Om man ser det i et enda
lengre perspektiv enn vårt livsløp, vil det også forhåpentligvis kunne bidra til å bevare
autentisiteten og det opprinnelige gamle seterpreget å unngå å ha for mange hytter helt nært
inntil setervollen».
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 dispensasjon må være 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 hyttetomt ligger i et område avsatt til landbruksområde. Eksisterende reguleringsplan er
fra 2007, og Rådmannen mener i utgangspunktet at endringer av reguleringsplaner skal
behandles som en endring av eksisterende plan, og ikke som en dispensasjon.
Rådmannen gjør oppmerksom på at regulerte hyttetomter ikke kan flyttes, men må behandles
som en søknad om etablering av ny hyttetomt.
Rådmannen har videre forståelse for at hyttetomtene ikke ønskes plassert nært setervollen på
eiendommen gbnr 74/1, og mener i utgangspunktet at å tilrettelegge for en ny hyttetomt noen
hundre meter lenger nord for opprinnelig plassering, er å betrakte som et mindre tiltak. Likevel
er dette forhold som burde vært avklart i utarbeidelsen av reguleringsplanen og Rådmannen må
derfor forholde seg til likhetsprinsippet.

Kommunen er ansvarlig for å opprettholde et oppdatert planarkiv, der tiltak som undergraver
gjeldende planer skal unngås. Dette betyr at endringer av en eksisterende reguleringsplan bør
skje gjennom en reguleringsendring, og ikke gjennom en dispensasjon.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår dispensasjon fra reguleringsplan Solemsvollen hytteområde for
å etablere en ny hyttetomt på eiendommen gbnr 73/16.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at tiltaket
setter gjeldende reguleringsplan vesentlig til side.

