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(Vedleggene er markert med fet skrift).
Ingress
Dispensasjonsbehandling for å omregulere en fritidstomt til boligtomt og etablere en vei opp til
denne tomten på eiendommen gbnr 166/1.

Saksopplysninger
Bakgrunn
Morten Sørløkken og Tove Endalsvoll søker om dispensasjon for å omregulere en tomt fra
fritidstomt til boligtomt og etablere en vei opp til denne tomten på eiendommen gbnr 166/1.
Søknaden ble mottatt 02.05.2017.
Beliggenhet
Den omsøkte eiendommen ligger på Sørløkkja, nord for Enodden.

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

Dagens situasjon/beskrivelse av tiltaket
Tiltakshaverne beskriver at: ‘’ På tomt nr.4 har vi planlagt å bygge oss en ny enebolig sommeren
2017. Området eies av Per Erik Sørløkken, bror til Morten.

Tomta er nå regulert som fritidstomt men er under omregulering til boligtomt. Sluttvedtaket på
omreguleringen blir ikke før utpå høsten 2017, noe som forsinker byggeprosessen vår. Vi har
planlagt å bli ferdig med huset utvendig før vinteren og er derfor avhengig av oppstart i
sommer.’’
I tillegg kommer det fram ut fra situasjonskart og telefonsamtale med tiltakshaver at det også
ønskes å bygge en vei opp til denne boligtomten. Dette skal være en avstikker fra eksisterende
vei som går inn til fritidsboligen nedenfor (gbnr 166/16).
Videre er reguleringsplan for Litjåsen hyttefelt under omregulering. Denne planen har kun vært
varslet oppstart med en frist til 15.03.2017.

Figur 2 Situasjonskart over tiltaket.

Videre viser Rådmannen til vedlagt situasjonskart merket D-3. Tomten var også tenkt flyttet til
pil nr. 2. Dette har tiltakshaver gått bort ifra og tomten blir på opprinnelig plassering.
I samtale i ettertid opplyses det om at boligtomten skal ha et areal på 1,6 mål.
Planavklaring
Det omsøkte tiltaket ligger innenfor reguleringsplan Litlåsen hytteområde, med følgende
bestemmelser:

Figur 3 Gjeldende plan for Litlåsen hytteområde

Figur 4 Planforslag for den nye reguleringsplanen for Litlåsen
hytteområde.

Søkers begrunnelse for tiltaket
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har
oppgitt følgende begrunnelse:
‘’Årsaken til at vi ønsker å bygge på dette stedet, er at jeg, Morten, er oppvokst på Sørløkken
gård, like i nærheten av tomta. Her bidrar jeg i det som trengs i forhold til gårdsdrifta. I tillegg
jobber jeg som tømrer med eget snekkerfirma og mye oppdrag i nærområdet. Tove er også født
og oppvokst i Budalen og har nettopp flyttet tilbake til Budalen etter endt utdanning. Med jobb
som kommunefysioterapeut i Midtre Gauldal kommune er iveren stor etter å kunne fortsette å bo
i hjembygda.’’
Høring/nabovarsel
Søknad om dispensasjon ble sendt på høring med frist 13.06.2017. Følgende har svart innen
tidsfristen:
Lokal landbruksmyndighet
Søknaden gjelder dispensasjon til omgjøring av reguleringsplan fra fritidstomt til boligtomt, samt
tillatelse til å etablere veg fram til boligtomten.
Reguleringsplanen for Litjåsen hytteområde ligger innenfor sone 4 på kommuneplanens arealdel.
Det er positivt at det etableres ny bosetting i kommunen.
Landbruk har ingen merknader til endringen av reguleringsplanen.
Lokal skogbruksmyndighet
Søknaden gjelder endring av allerede godkjent hyttetomt til boligtomt.
Ingen merknad.
Fylkesmannen i Sør – Trøndelag
Fylkesmannen har hatt varsel om oppstart på høring og gitt en forhåndsuttalelse.
Fylkesmannen påpeker at området er regulert og har derfor åpnet for utbygging, men at området
i utgangspunktet er planlagt for hyttebebyggelse.

Bolig-areal- og transportplanlegging: Målet med de statlige planretningslinjer for samordnet
bolig-areal og transportplanlegging er at: «utbyggingsmønster og stansportsystem skal fremme
utviklingen av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for
klima- og miljøvennlige transportformer.» og at «planlegging av arealbruk og transportsystem
skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse…». For å legge til rette for å oppnå
dette må det legges vekt på høy arealutnyttelse og fortetting i by og tettstedsområder og rundt
kollektivknutepunkter.
Slik det legges opp til i de nye retningslinjene er det viktig å se utbyggingen av nye boliger i
sammenheng med behovet for infrastruktur. Det omsøkte tiltaket ligger i et område avsatt til
utbygging av fritidsboliger, men det ligger langt unna offentlig servicefunksjoner og det finnes
ikke gang- og sykkelvei her. En oppføring av bolig i dette området vil derfor være uheldig i
forhold til SPR for samordnet bolig- areal- og transportplanlegging. En bolig vil også ha større
samfunnsøkonomiske konsekvenser for kommunen enn en fritidsbolig.
Generelt: Ved etablering av nye boliger er det viktig at de framtidige beboerne får god bokvalitet
og helsefremmende livsbetingelser. Dette kan ikke vurderes fullt ut fra beskrivelsen som er gitt i
saken. Kommunen må derfor selv gjøre vurderingen. Faktorer å legge vekt på kan være tilgangen
til sosiale møteplasser og anlegg for idrettsaktiviteter, samt om det er mulig på en trafikksikker
måte å komme seg til disse også for myke trafikanter. Det er også viktig å vurdere skoleveien og
mulighetene for barns lek og aktivitet i området.
Fylkesmannen viser til det ovenfornevnte og har utover dette ingen merknader til tiltaket.
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 fra de interesser de skal ivareta ikke har merknader til omsøkte omdisponering fra
fritidseiendom til boligeiendom.
Fylkeskommunen minner 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.
NVE
Ingen merknad.
Mattilsynet
Det omsøkte tiltaket berører ikke tilsigsområdet/kilde til registrerte vannforsyningssystemer eller
enkeltvannforsyning.
Ved etablering av fast bosetting vil det stilles større krav og sikkerhet til drikkevann og
vannforsyning. Mattilsynet viser i den forbindelse til drikkevannsforskriften § 26.
Planområdet er ut fra beskrivelsen Mattilsynet mottok i mars 2017 tenkt felles vannforsyning.
Det samsvarer med målsettingene i Nasjonale mål for vann og helse, bokstav c). Der er det
ønskelig ved etablering av nye områder for bolig- og fritidsbebyggelse at disse kobles til
eksisterende vannforsyningssystemer i nærheten. Alternativt kan nytt fellesanlegg etableres.

Det er også ønskelig med mest mulig felles avløpsløsning. Her går det fram at den enkelte hytte
har egen avløpsløsning. Mattilsynet minner da om bokstav d) i Nasjonale mål for vann og helse:
« separate avløpsanlegg skal være tilpasset resipientens kapasitet og fungere godt». I samme
punkt står det at forurensningsmyndigheten skal sørge for at helsemyndighetene involveres når
søknad om utslipp mottas.
Konklusjon: Ved eventuell tillatelse til omregulering fra fritidstomt til boligtomt må det sikres
tilfredsstillende vannforsyning til boligen.
Mattilsynet viser for øvrig til «UTTALELSE TIL MELDING OM OPPSTART AV
REGULERINGSPLANARBEID – DETALJPLAN FOR LITLÅSEN HYTTEFELT I MIDTRE
GAULDAL KOMMUNE» datert 8.3.17, vår ref. 2017/35240.
Det må sikres at avløp fra eiendommen, og eventuell annen aktivitet, etableres på en slik måte at
det ikke kan forurense drikkevannet.
Ut over dette har ikke Mattilsynet andre innspill til dispensasjonssøknaden.
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 dispensasjonssøknaden.
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 1978 nr.50 om kulturminner (kml). §8 annet ledd.
Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge kml. §4
annet ledd. (…). Det er ikke tillatt å skade eller skjemme freda kulturminne, eller sikringssonen
på 5 meter rundt kulturminne, jf. kml. §§3 og 6.
Morten Sørløkken har selv sendt inn søknad om avkjørsel til bolig til Statens vegvesen.
Viser til søknad datert 18.04.2017.
Eiendommen omfattes av reguleringsplan «Litjåsen». Før vi behandler søknad om utvidet bruk
av avkjørsel er det derfor nødvendig at kommunen godkjenner omregulering av eiendommen. Vi
har i forbindelse med omreguleringen av eiendommen svart på varsel om oppstart av
omreguleringen av reguleringsplanen.
I vårt brev datert 15.03.17 skrev vi følgende: « I oversendelsen er det beskrevet at det er ønske
om å erstatte en hyttetomt med en boligtomt. Vi mener det er samfunnsøkonomisk og
miljømessig ulønnsomt å tilrettelegge for spredt boligbygging, da den valgte transportmåten i all
hovedsak vil bli bil. En ny boligtomt her vil i tillegg 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 er vanskelig å få til, og myke trafikanter blir
som regel skadelindrende ved sammenstøt. For at Vegvesenet skal kunne godta etablering
innenfor planområdet, må det tilrettelegges for trafikksikker skoleveg».
Vi kan imidlertid gi en forhåndsuttalelse til utvidet bruk av avkjørselen. Den eksisterende
avkjørselen til hyttefeltet er i dag plassert i en sving. I henhold til våre normaler skal siktlinjen i
avkjørsler på denne typen veg være minimum 100 meter i hver kjøreretning. Vegvesenet har
vurdert det til at kravet om tilfredsstillende sikt i begge kjøreretninger vil være vanskelig å

imøtekomme ved denne plasseringen. For å ivareta god trafikksikkerhet er det nødvendig at
avkjørselen får en annen plassering. Vedlagt følger «MAL: KRAV TIL UTFORMING AV
AVKJRØSEL uten gs-veg» som viser hvordan dette skal utformes og hvilke krav som settes til
utforming av ny avkjørsel.

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
Å etablere boligtomter i område avsatt til fritidsbebyggelse er noe Rådmannen i utgangspunktet
er negativ til.
Rådmannen viser videre til Fylkesmannens uttalelse knyttet til bolig-areal- og
transportplanlegging (SPR). Feltet er i dag avsatt til fritidsformål med et omkringliggende
område avsatt til LNF sone 4, som tillater spredt bebyggelse(Tillatt med 10 hytter og 10 boliger).
Likevel er det uheldig at det ikke eksisterer noen tilrettelegging for de myke trafikantene i
området, og at det dermed tilrettelegges for biltransport. En slik vurdering kommer ikke fram
gjennom en dispensasjonsbehandling, men vil først bli vurdert i reguleringsarbeidet.
Ny reguleringsplan for Litlåsen hyttefelt er nå under utarbeidelse. Rådmannen er ikke bekvem
med det dispenseres før reguleringsplanen er vedtatt, da det fortsatt er usikre momenter på
hvordan planen vil bli.
Det opplyses om at ønsket boligtomt er på 1,6 mål. Dette er en relativ stor tomt. Hverken den
gamle eller den nye reguleringsplanen oppgir hvor store tomtene er. Rådmannen mener tomtens
størrelse burde vært avklart i reguleringsplanen før det gis dispensasjon.

Videre ligger avkjørselen til hyttefeltet i en sving. Statens vegvesen har kommentert at siktlinjen
i avkjørsler på denne typen veg skal være minimum 100 meter i hver kjøreretning. Vegvesenet
har vurdert det til at kravet om tilfredsstillende sikt i begge kjøreretninger vil være vanskelig å
imøtekomme ved plasseringen som er vist i planen. For å ivareta god trafikksikkerhet er det
nødvendig at avkjørselen får en annen plassering. Dette er også elementer som på nåværende
tidspunkt ikke er avklart. Ny plassering vil føre til endringer for den omsøkte veien inn til den
ønskede boligtomten, samt at det nye plankartet må endres.
Rådmannen kan heller ikke se at det foreligger noen vegrett til eiendommen. Det må sikres
sikker atkomst til boligtomten før denne kan realiseres.
Vannforsyningen til tomten er videre ikke beskrevet i dispensasjonssøknaden, men ut fra
planforslaget er det tenkt fellesløsning. Dette vurderer Rådmannen som positivt, og er et forhold
som blir vurdert nærmere i reguleringsplanen. Likevel bør det foreligge sikker dokumentasjon på
at dette er ordnet før det gis dispensasjon. På nåværende tidspunkt er dette ikke sendt inn.
Ut fra en samlet vurdering mener Rådmannen at det fortsatt foreligger usikre momenter som vil
bli avklart i forbindelse med reguleringsplanen, og anbefaler at dispensasjonssøknaden avslås.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår dispensasjon fra reguleringsplan Litlåsen hytteområde for å
omregulere en fritidstomt til boligtomt på 1,6 mål, og etablere en vei opp til denne tomten på
eiendommen gbnr 166/1
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at det
foreligger mange usikre momenter som først vil bli avklart gjennom reguleringsplanen.

