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Ingress
Inger Lise Tangen søker på vegne av seg selv, Marna Solberg og Terje Christiansen om
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppgrusing av eksisterende sti fra veg på
Burusjøen og bort til hyttene på eiendom gbnr 214/3/2, 214/3/5 og 214/3/4.

Saksopplysninger
Bakgrunn
Inger Lise Tangen søker på vegne av seg selv, Marna Solberg og Terje Christiansen om
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppgrusing av eksisterende sti fra veg på
Burusjøen og bort til hyttene på eiendom gbnr 214/3/2, 214/3/5 og 214/3/4. Søknaden ble
mottatt 12.02.2016.
Beliggenhet
Tiltaket ligger vest for Burusjøen.

Figur 1 Oversiktskart over deler av kommuneplanens arealdel. Området det søkes dispensasjon fra er markert med rød pil.

Dagens situasjon/beskrivelse av tiltaket
Tiltakshaver beskriver at: ‘’ Stiene det søkes dispensasjon for ble tatt i bruk på midten av 70tallet etter henvisning fra grunneier.
Kommunen ble kontaktet i 2015 for å høre om det var mulighet for å gruse opp eksisterende sti.
Utbedringen var ønsket med bakgrunn i helsemessige årsaker, og at det skulle være mulig å
benytte trillebår og rullestol fra veien og fram til hytta. Det ble gitt et muntlig svar at dette var
greit, hvis grunneieren var enig.
Grunneier Bodil Reppe ga sin tillatelse.
Arbeidet ble påbegynt i god tro høsten 2015. Etter arbeidet ble utført ble vi likevel kontaktet av
kommunen.
Figur 2 Situasjonskart over tiltaket.
Oppgruset sti som det søkes godkjennelse av er ca. 100cm bred og ca. 100m lang.
Videreføringen som det også søkes om vil bli utført på samme måte.’’
Tiltakshaverne søker om å få godkjennelse av oppføring av eksisterende sti som ble
gjennomført høsten 2015, samt videreføre denne stien til hyttene til Solberg og Christensen.
Planavklaring
Det omsøkte tiltaket ligger innenfor LNF – sone 1 i kommuneplanens arealdel, vedtatt
26.04.2010 med følgende bestemmelser:

Det foreligger i tillegg en disposisjonsplan godkjent i bygningsrådet i 1978, hvor tiltaket ligger
innenfor Område I.

Figur 3 Utsnitt fra gjeldende disposisjonsplan

Tilhørende bestemmelser til denne planen under pkt. 3b) Veger, parkering, båtplass lyder slik:
(…) Til bilparkering skal det dimensjoneres parkeringsplasser etter 1,5 bil pr. hytte – dvs. 40 m2
plass pr. hytte. For hyttene ved sjøen er planlagt 0,3 da ca. 100 m nord for hytte nr. 13. (…)
Søkerens begrunnelse for tiltaket
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har
oppgitt følgende begrunnelse:
‘’Gåstol/rullestol benyttes av Solberg, og en oppgrusing av stien er den eneste måten eieren
fortsatt kan ha gleden av å benytte hytten.
Vi mener søknaden må sees som en vedlikeholdelse av eksisterende sti. Arbeidet er gjort uten
inngrep i naturen.
Grusingen er kun utført på eksisterende sti og følger terrenget som tidligere. Det er lagt ned duk
før det ble benyttet mørk grus slik at oppgrusningen ble minst mulig synlig i terrenget.’’
Høring/nabovarsel
Søknaden om dispensasjon ble sendt på høring med frist 22.03.2016. Følgende har svart innen
tidsfristen:
Lokal skogbruksmyndighet
Tiltaket ligger ikke i et område med produktivt skogareal, og det er heller ikke registreringer på
det kommunale viltkartet som blir påvirket at tiltaket.
Det ble søkt i Naturbase og Artskart 23.02.2016. Det er ikke registreringer som kommer i
konflikt med tiltaket.
Tilrettelegging med oppgrusing av stier fra parkeringsplass og til hytter kan i enkelte tilfeller
virke privatiserende for området med tanke på fri ferdsel og allemannsretten. Tilrettelegging av
arealer kan føre til at enkelte kvier seg for å bruke arealene, og allemannsretten blir dermed
innskrenket.
Burusjøen er et område med mange hytter. Utstrakt tilrettelegging og grusing av stier til alle
hytter vil føre til at store arealer blir berørt. Det anbefales at slike stier reguleres inn i
reguleringsplan.

Lokal landbruksmyndighet
(…) Det bemerkes at området rundt Burusjøen er et av de mest utbygde hytteområdene i
kommunen. Det uttrykkes derfor skepsis til slike tiltak, dersom det skal bli vanlig å ruste opp
stier fram til hyttene. Dette vil i så fall føre til at store arealer blir berørt. Dersom disse tiltakene
innebærer bruk av motoriserte kjøretøy, er bruken av dem søknadspliktig etter lov om
motorferdsel i utmark med tilhørende nasjonale forskrift. Det er ikke søkt om slik tillatelse. Det
anbefales at stiene legges inn i reguleringsplan.
Områdene rundt Burusjøen brukes til beite for småfe. Det ligger mange setervoller rundt sjøen.
Disse brukes ikke til melkeseterdrift lengre.
Landbruk kan ikke se at omsøkte tiltak representerer en særlig ulempe for landbruksdriften i
området.
Fylkesmannen i Sør - Trøndelag
Ingen merknad, men minner om at alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes etter
prinsippene i naturmangfoldloven §§8-12 (jf nml § 7).
Sør – Trøndelag fylkeskommune
Så vidt vi kan se fra kulturminneregisteret, er det ikke registrert automatisk fredede
kulturminner innen området. Selv om dette registeret er noe mangelfullt, vurderer vi det til å
være relativ liten risiko for at planen vil komme i konflikt med slike.
Vi 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. Ut over dette har fylkeskommunen ikke
merknader til omsøkte tiltak.
Statens vegvesen
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 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 til Sametinget og
fylkeskommunen omgående, jf. lov 9.juni 1978 nr.50 om kulturminner (klm.) §8 annet ledd.
Alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge kml. §4 annet ledd.
Gauldalsadvokatene på vegne av nabo Sølvi Koth og Laila Koth Nilsen gbnr 214/12.
(…) Det fremgår ikke klart hvorvidt den veg det tas utgangspunkt i, er bilvegen fra Reppevollen
til Koth – båthusene, eller om det er fra den veg/sti som går fra den nettopp nevnte bilvegen over
myra til Furuhaugen gbnr 214/12 som eies av mine klienter.
Vegen/stien som går fra bilvegen og til Furuhaugen er tatt i bruk og opparbeidet i medhold av en
vegrett som ble gitt ved utskiftingen av Burusjø sameie, påbegynt 1937 og avsluttet i 1972, samt
gjengitt i skylddelingsforreningen da gbnr 214/12 opprettet, 15.12.1978. Festetomtene gbnr
214/3/2 og 214/3/4 og 214/3/5 har ingen veirett til denne veien. Likevel har de tatt seg til rette
og utøvd en viss bruk av vegen uten noen avtalemessig eller annen hjemmel. (…) Det er ikke
gitt noen henvendelse om tillatelse til å benytte denne strekningen som adkomst til sine hytter.

Disse hyttetomtene ble etablert som et ledd i en samlet plan for etablering av hyttefelt av
daværende eier gbnr 214/3, Arne Reppe. (…) Før gbnr 214/4 og andre tomter ble det anvist en
parkeringsplass sør for tomtene med en sti opp til festetomta
For gbnr 214/2 går det en tydelig sti fra bilvegen som går fra Reppevollen til Koth – båthusene
nærmere Burusjøen enn Furuhaugen.
Vedlagt nabovarselet lå en erklæring, angivelig gitt av Bodil Reppe, uten signatur og dato. Der
sto det at Inger Lise Tangen har hatt rettigheter i 40år til adkomst via stien til sin hytte ved
Burusjøen, gbnr 214/3/2. Det er ikke spesifisert hvilken sti det er snakk om. (…) Av terrenget og
kartet vises det at der er stien lenger nord enn vegen til Furuhaugen som har vært benyttet som
adkomst til gbnr 214/3/2.
(…) Sølvi Koth og Laila Koth Nilsen ønsker ikke omfattende trafikk til andre hytter forbi
Furuhaugen gbnr 214/12. De har heller ingen interesse av å akseptere at andre av
bekvemmelighetshensyn tar i bruk den veg de selv har bekostet opparbeidelse av. Hvis det skal
gis tillatelse til noen opparbeidelse av sti/veg til gbnr 214/3/2 må det vær den stien som ligger
lengst nord, nærmest Burusjøen og frem til Koth – båthusene slik kartet viser, og ikke på noen
veg/sti som uten videre forutsetter at vegen til Furuhaugen kan tas i bruk.
Tiltakshavers svar på merknad fra Sølvi Koths advokat Bjørn Hovstad
I brevet fra advokat Hovstad vises det til det de oppfattet som mangelfull erklæring fra grunneier
Bodil Reppe. For at det ikke skal være noen tvil er det skrevet en ny erklæring fra grunneier. I
den nye erklæringen presiseres det hvilken sti grunneier har gitt sin tillatelse til å gruse opp, og
at grunneier har gitt sin tillatelse til å benytte disse stiene til hyttene i 40 år.
Advokat Hovstads trekker også kjennskapen mellom grunneier og hytteeier i tvil. Disse useriøse
påstandene blir grundig tilbakevist av grunneier Bodil Reppe.
Grunneier Bodil Reppes svar på merknad fra advokat Bjørn Hovstad
I brevet skrives det at jeg ikke hadde hørt noe fra Tangen angående evt oppgrusing av stien. Det
ble nevnt fra Tangen sin side i 2012 at de hadde tenkt på det, men det ble ikke gjort noe mer
med saken før i 2015 da de spurte om de kunne få gruse stien.
Det står også at jeg ikke kjenner dem, det er jo klart jeg kjenner dem, det jeg mente med det var
at jeg ikke kjente dem personlig, det sier seg jo selv at vi nødvendigvis må ha kontakt når de har
tomt på min eiendom.
Forutsetninger 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
Befaring

Før saken skulle opp til behandling har Utvalget for Næring, Plan og Miljø bedt om en befaring
i området. Denne ble avholdt den 8.6.2016

Vurdering
Rådmannen gjør innledningsvis oppmerksom på at stien delvis er gruset. Tiltaket er altså delvis
gjennomført i strid med lov og regelverk og følges opp i egen sak. Denne
dispensasjonssøknaden omhandler å få dette forholdet brakt i orden, samt å forlenge fram til de
andre to festeeiendommene. Sistnevnte forhold er altså ikke gjennomført slik Rådmannen er
kjent med.
Saken er kommet opp som følge av en privatrettslig konflikt mellom eier av 214/12,
Furuhaugen, som er en utskilt hyttetomt etter jordskifte, som ble sluttført i 1978. Denne
eiendommen har veirett fra bilvei til Burusjøen, og over teigen 214/3, dagens eier er Bodil
Reppe. Adv. Hovstad som bistår eieren av Furuhaugen og har kommet med merknad i denne
dispensasjonssaken, har påvist dette forholdet. Rådmannen har ingen grunn å bestride dette
faktumet og en videre vurdering av saken vil hovedsakelig angå dette forholdet.
Når det gjelder rettigheter knyttet til atkomst til festeeiendommene, er det uklart hvordan dette
er ivaretatt for festere. Dette gjelder i denne saken tre eiendommer – Inger Lise Tangen, Marna
Solberg og Terje Christensen. Bodil Reppe som er grunneier, har i en erklæring vedlagt
søknaden bekreftet at disse har adkomstrett via stien til sine hytter og at denne retten har
eksistert i 40 år. Rådmannen er usikker på den juridiske status på de privatrettslige forhold.
Reppes erklæring vedlagt i denne saken er verken datert eller underskrevet.
Rådmannen diskuterer ikke allemannsretten som gir alle anledning å ferdes til fots så fremt det
ikke er særskilte restriksjoner innenfor et visst område. Her gjelder klart en «organisert ferdsel»,
dvs. en gjentatt ferdsel over samme strekning, som utløser at det må foreligge en eller annen
rettighet.
Isolert sett vil det ikke være noe i veien for å akseptere ferdsel og eventuelt gi dispensasjon for
oppgrusing for den delen av stiene som ikke tilhører Furuhaugen-traséen. Men planmyndigheten
kan ikke godkjenne en tilrettelegging som implisitt vil innebære bruk av nevnte traseén, så lenge
det er uavklart om Furuhaugen-traséen er en særrett for gnr/bnr 214/12. Når rettighetshavere på
Furuhaugen opparbeider og vedlikeholder denne traséen for egen regning, må bruk av stien for
en tredje part innebære at kostnader fordeles med disse. Rådmannen kan ikke se at det foreligger
slik dokumentasjon på at dette faktisk skjer og konkluderer derfor med at de privatrettslige
forhold er uavklarte.
Disposisjonsplanen fra 1978 er i utgangspunktet en gjennomarbeidet plan for hyttebygging og
som hadde til hensikt å ivareta en rekke forhold, herunder veger, parkering og båtplass. Hvordan
atkomsten til de enkelte tomtene er tenkt løst omtales imidlertid ikke. Plankartet som
Rådmannen har tilgang til er i tillegg av dårlig kvalitet, og eventuelle stier vises heller ikke i
kartet. Derimot vises relativt tydelig parkeringsplassen ca. 100 m. nord for hytte 13 som skal
benyttes for «hyttene ved sjøen». Rådmannen kan ikke se annet enn at det handler om de
omtalte festeeiendommene. Parkeringsplassen er ikke realisert her men lenger nord, på
nabogrunn, der hvor stien til Furuhaugen starter.
Rådmannen konkluderer med at før det kan gis dispensasjon for oppgrusing av stier til
festeiendommene som omsøkt, må de privatrettslige forholdene være avklarte og dokumenterte.
Dispensasjon kan først vurderes når dette er brakt i orden. Tiltaket vil da kunne vurderes videre
opp mot andre forhold som berøres, herunder friluftsliv og naturmangfold m.m.

Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppgrusing av
eksisterende sti som omsøkt til eiendommene gbnr 214/3/2, 214/3/5 og 214/3/4.
Dette begrunnes med at de privatrettslige forhold er uavklart.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2

