Saksframlegg

Arkivnr. 143

Saksnr. 2017/162-12

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak

Møtedato

Saksbehandler: Kristine Bye

Dispensasjonsbehandling - Oppføring av enebolig med garasje - gbnr 46/27 Dispensasjon fra kommunedelplan Støren og reguleringsplan Basmoen og
Kalvtrøa

Dokumenter i saken:
1
I
Søknad om dispensasjon fra
kommunedelplan Støren - byggegrense
på 30 meter fra senterlinje spor
2
I
Søknad om dispensasjon fra
kommunedelplan Støren - byggegrense
på 30 meter fra senterlinje spor - gbnr
46/27 - Vegard Solli
3
I
Påminnelse - Nabovarsel - oppføring av
enebolig med garasje - dispensasjon fra
byggegrense - gbnr 46/27
4
U Foreløpig svarbrev - Søknad om
dispensasjon fra kommunedelplan Støren
- byggegrense på 30 meter fra senterlinje
spor - gbnr 46/27
5
I
Ettersendelse av dokumentasjon Byggesak - gbnr 46/27 - Maren Jonli og
Vegard Solli.
6
U Høringsbrev - dispensasjon fra
kommunedelplan Støren og
reguleringsplan Basmoen og Kalvtrøa Oppføring av enebolig med garasje - gbnr
46/27
7
N Høringsbrev - dispensasjon fra
kommunedelplan Støren og
reguleringsplan Basmoen og Kalvtrøa Oppføring av enebolig med garasje - gbnr
46/27

Vegard Solli
Bane Nor

Bane NOR SF
Vegard Ler Solli

Midttømme Entreprenør AS
FYLKESMANNEN I SØRTRØNDELAG m.fl.

Ingvar Hanshus m.fl.

8

I

9

I

10

I

11

I

12

S

13

I

Uttalelse til høringsbrev – Dispensasjon
fra kommunedelplan Støren og
reguleringsplan Basmoen og Kalvtrøa i
Midtre Gauldal kommune – Oppføring av
enebolig med garasje
Uttalelse - Høring ved søknad om
dispensasjon - Byggegrense - gbnr 46/27
- Oppføring av enebolig med garasje
Høringssvar - søknad om dispensasjon fra
kommunedelplan Støren - gbnr 46/27 Oppføring av enebolig med garasje
Svar - Høringsbrev - dispensasjon fra
kommunedelplan Støren og
reguleringsplan Basmoen - oppføring av
enebolig med garasje - gbnr 46/27
Dispensasjonsbehandling - Oppføring av
enebolig med garasje - gbnr 46/27 Dispensasjon fra kommunedelplan Støren
og reguleringsplan Basmoen og Kalvtrøa
Uttalelse - dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - oppføring av
enebolig med garasje - Midtre Gauldal
46/27

Mattilsynet

Statens vegvesen - Region midt
Statens vegvesen - Region midt
Bane Nor SF

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

(Vedleggene er markert med fet skrift).
Ingress
Dispensasjonsbehandling om å bygge en enebolig med garasje på eiendommen gbnr 46/27.

Saksopplysninger
Bakgrunn
Vegard Solli søker om dispensasjon fra kommunedelplan Støren og reguleringsplan Basmoen og
Kalvtrøa for å bygge en enebolig med garasje på eiendommen gbnr 46/27. Søknaden ble mottatt
29.05.2017.
Beliggenhet
Det omsøkte området ligger på Støren, vest for E6 og jernbanen.

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

Gjeldende plankart:

Figur 2 Oversiktskart over deler av gjeldende reguleringsplan Basmoen og Kalvtrøa. Området det søkes dispensasjon er vist med rød pil.

Dagens situasjon/beskrivelse av tiltaket
Boligtomten ligger i et område avsatt til boligformål, men er i dag ikke bebygd.
Både den omsøkte boligtomten (gbnr 46/27) og nabotomten som er bebygd (gbnr 46/26) er
festetomter eid av Bente og Lars Jonli.
Festetomtene er ikke målt opp, og har derfor ingen ytre begrensning. Huset skal ha et areal med
BYA 264m2, og ut fra vedlagt situasjonskart vil huset plasseres over den innregulerte veien sør i
plankartet.
Ønsket garasje er hverken beskrevet i søknaden eller vist på situasjonskartet.
Videre vil huset stå 22 meter fra jernbanen. Tiltakshaver opplyser om at Jernbaneverket har
kommentert at de kan vurdere 25 meter, men at dette medfører at boligen bare kommer 5 meter
fra boligen på nabotomten.

Figur 3 Situasjonskart over tiltaket.

Tiltakshaver har selv sendt inn dispensasjon fra byggegrense på 30 meter til Bane NOR.
Følgende uttalelse ble gitt i brev datert 13.01.2017:
«Det vises til søknad om dispensasjon fra byggegrense. Området omfattes av gammel
reguleringsplan uten byggegrense til jernbane. I.h.t. Kommunedelplan Støren gjelder da 30m
byggegrense til jernbane.
Bane NOR har i de senere år innskjerpet tidligere praksis i forhold til håndhevelse av
jernbaneloven § 10. Dette gjelder sikkerhetsmessige aspekter knyttet til togframføring, sikring av
arealer for framtidig utvidelse av jernbanen, behov for atkomst for inspeksjon og vedlikehold av
infrastrukturen, naboforhold som støy, rystelser og setningsproblematikk, med mer.
Bane NOR er negativ til at bygget plasseres nærmere enn byggegrensen. Med bakgrunn i
ovennevnte protesterer vi mot at kommunen eventuelt gir dispensasjon fra byggegrensen».
Planavklaringer
Omsøkte tiltak ligger innen for kommunedelplan Støren og reguleringsplan Basmoen og
Kalvtrøa.

Gjeldende planbestemmelser:

Gjeldende plankart er reguleringsplan for Basmoen og Kalvtrøa.

Søkers begrunnelse for tiltaket
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har
oppgitt følgende begrunnelse:
«Flere bebyggelser innenfor samme byggefelt har fått dispensasjon fra byggegrense, nabotomten
46/49 har bygd 14 meter fra midtlinjen og tomt 45/392 fikk godkjent byggesøknad i 2016 med en
byggegrense på 17,5 meter fra midtlinjen.(…)Jernbaneverket har kommentert at de kan vurdere
25 meter. (…) Vi kan ikke se at 22 og 25 m fra jernbanen utgjør noen forskjell og at det er større
ulempe å komme for nær naboen.
I følge Støren Sentrum 2040 – strategier for bolig og næring saksnr. 2013/757-1 står det (sitat
5): ‘’det vil være behov for høy fortetting av boligfelt i og tett opp mot sentrumskjernen’’. Jeg
mener at jeg oppfyller denne målsettingen ved å bygge en enebolig på denne tomten som per i
dag er tilknyttet en annen bolig. Det er slik jeg ser det, ikke mulig å bebygge denne tomten uten å
få dispensasjon fra byggegrensen.
Vedrørende inntegnet fremtidig vei begrunnes med at tiltaket vil føre til ønsket fortetting ref.
sentrumsplan 2040. Inntegnet veitrase er etter vår vurdering ikke den som er mest naturlig å
velge. Det er et areal mellom eiendommene 46/84 og 46/29 som er mer egnet adkomst.
Et annet argument er at hvis veien bygges som inntegnet så vil tomten ikke kunne bygges til
boligformål».
Høring/nabovarsel
Søknad om dispensasjon ble sendt på høring med frist 14.07.2017. Følgende har svart innen
tidsfristen:
Bane NOR - nabovarsel
Vi viser til vårt brev av 13.01.2017 og avventer Midtre Gauldal kommune sin behandling av
saken. Vi presiserer at Bane NOR har innskjerpet tidligere praksis i forhold til håndhevelse av
jernbanelovens § 10.
Bane NOR kan etter nærmere vurdering eventuelt gi dispensasjon for plassering inntil 25m fra
senterlinjen spor. Vi vil fatte vedtak med vilkår etter at spørsmålet om byggegrense er behandlet
av kommunen.
Bane NOR
Bane NOR har ingen merknader utover vårt brev av 03.05.2017.
Statens vegvesen
Ingen merknad.
Mattilsynet
Det omsøkte tiltaket berører ikke tilsigsområdet/kilde til registrerte vannforsyningssystemer.
Søknaden beskriver ikke løsning for drikkevann til boligen.
Før dispensasjonen kan gis må det sikres at enebolig blir tilkoblet tilfredsstillende
drikkevannsforsyning. Ut fra tiltakets beliggenhet antar Mattilsynet at det finnes offentlig
vannforsyning i området, og at boligen blir tilkoblet denne løsningen.

Mattilsynet har ingen merknad til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel med
hensyn til forhold som angår eksisterende registrerte vannforsyningssystemer. Eventuell privat
vannforsyning i området kartlegges i forkant for å unngå at tiltaket påvirker disse negativt.
Fylkesmannen i Sør – Trøndelag (etter tidsfristen i brev datert 24.07.2017)
Fylkesmannen forutsetter at det kan oppnås tilfredsstillende støyforhold i henhold til T1442/2016 og har utover dette ingen merknader til omsøkte oppføring av bolig/garasje.
Fylkesmannen minner om at alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes etter
prinsippene i naturmangfoldloven §§8-12 (jf nml § 7).
Sør – Trøndelag fylkeskommune (etter tidsfristen i brev datert 24.07.2017)
Ingen merknad.
Så vidt fylkeskommunen kan se fra kulturminneregisteret, er det ikke registrert automatisk
fredede kulturminner innen området. Selv om dette registeret er noe mangelfullt, vurderer de det
til å være relativ liten risiko for at tiltaket vil komme i konflikt med slike. Fylkeskommunen
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.
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
Dagens eiendom er en festetomt. Den er ikke målt opp, og det er derfor usikkert hvor stor denne
eiendommen er. Festetomten ble etablert i 1960, men er i dag ikke bebygd.
Å legge til rette for bolighus der det i dag er innregulert en offentlig vei, er noe Rådmannen er
negativ til. Gis det tillatelse til dispensasjon vil dette hindre framtidig bruk av denne vegen.
Rådmannen er videre negativ til vesentlig endringer av eksisterende reguleringsplaner og mener
slike endringer skal behandles som en endring av eksisterende reguleringsplan, og ikke som en
dispensasjon.
Kommunen er ansvarlig for å opprettholde et oppdatert planarkiv, der tiltak som undergraver
gjeldende planer skal unngås. Dette betyr at vesentlige endringer av eksisterende reguleringsplan
bør skje gjennom en reguleringsendring, og ikke gjennom en dispensasjon.
Tiltakshaver argumenterer for at det står skrevet i Støren Sentrum 2040 – Strategier for bolig og
næring at. ‘’ Det vil være behov for høy fortetting av boligfelt i og tett opp mot
sentrumskjernen’’. Rådmannen er enig i at det ansees som positivt å legge til rette for bosetting
nært sentrumsområdene. Rådmannen ser likevel at eiendommen ligger i sone B4 i
Kommunedelplan Støren. I dette området er det planlagt fortetting, og det legges opp til

småhusbebyggelse, kjede, rekke, flermansbolig og tunstryktur. Ikke eneboliger. Rådmannen
mener derfor at tiltaket ikke vil være i tråd med dette formålet.
Det framgår ikke av dispensasjonssøknaden hvordan eneboligen skal sikres tilkobling til
tilfredsstillende drikkevannsforsyning. Dette er elementer som burde vært avklart gjennom
dispensasjonssøknaden.
Rådmannen viser videre til Bane NORs uttalelse knyttet til kravet om 30 meters byggegrense fra
jernbanesporets senterlinje. Bane NOR er negativ til at bygget plasseres nærmere enn
byggegrensen, men kan vurdere å tillate en plassering på inntil 25m fra senterlinjen spor. Dette
er ikke ønskelig for tiltakshaver da boligen kommer kun 5 meter fra boligen på nabotomten.
Rådmannen mener å bygge så nært boligtomten kan medføre støy for eiendommen. For å sikre
boforhold bør ikke eiendommen plasseres så nært jernbanesporet. Blir det gitt dispensasjon bør
det settes som vilkår at det gjennomføres en støyvurdering av eiendommen.
Tiltakshaverne nevner videre at flere av eiendommene tidligere har fått dispensasjon for
byggegrense fra jernbanen. Rådmannen ser at dette stemmer, men disse boligene er bygget på
områder avsatt til bolig, og ikke over et område avsatt til offentlig veg. Bane NOR har videre
uttalt at de også har innskjerpet tidligere praksis i forhold til håndhevelse av jernbanelovens § 10.
Ut fra en samlet vurdering mener Rådmannen at ulempene er større enn fordelene. Ønsker
likevel utvalget å gi dispensasjon må det settes som vilkår at:





Tomten blir målt opp
At det søkes på nytt om dispensasjon til Bane NOR og at deres vedtak opprettholdes.
At det dokumenteres hvordan vann- og avløpt skal løses.
Ved byggesak må det foretas en støyvurdering, hvor eventuelle avbøtende tiltak må
følges.

Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår dispensasjon fra kommunedelplan Støren og reguleringsplan
Basmoen og Kalvtrøa for å sette opp en enebolig med garasje på eiendommen gbnr 46/27.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at tiltaket
setter overordnede planer vesentlig til side.

