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Byggesak - anneks på eiendommen gbnr 34/47
Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring anneks på fritidseiendommen gbnr 34/47 på
Aunvollan.
Tiltakshaver: Olav Bjerke
Klage på delegert vedtak - Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av anneks - Aunvollan,
gbnr 34/47 - tiltakshaver Olav Bjerke
Særutskrift - Klagebehandling - klage fra Advokatkontor Nordenfjeldske på delegert
vedtak sak 3/14 - Oppføring av anneks på fritidseiendommen 34/47
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Opprinnelig byggesøknad 34-47 Olav Bjerke
Foreløpig svar - Klage på tiltak gnr/bnr 34/47 Anneks Olav Bjerke
Varsel om tilsyn - gbnr 34/47
Befaringsrapport
Stoppordre, forhåndsvarsel om pålegg om retting, og forhåndsvarsel om ileggelse av
tvangsmulkt
Vedrørende eiendommen gbnr 34/47 - Byggesak - Olav Ivar Bjerke
Søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring av anneks - gbnr 34/47 - Aunevollan, 7295
Rognes - tiltakshaver Olav Bjerke
Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
Opplysninger gitt i-/ kvittering for nabovarsel
Situasjonsplan
Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger
Tegninger
Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av anneks - gbnr 34/47 Aunevollan - Tiltakshaver Olav Bjerke
Klage på delegert vedtak - 678/17 - Godkjent søknad om oppføring av anneks - gbnr
34/47 - Aunevollan - Tiltakshaver Olav Bjerke

Klagen er uthevet i fet skrift
Ingress
Klagebehandling av klage på vedtak om godkjent søknad om oppføring av anneks på
eiendommen gbnr 34/47 DS 678/17 datert 10.10.2017.
Saksopplysninger
Advokat Knut Melting klager på delegert vedtak nr. 678/17 datert 10.10.2017 på vegne av Ole
Roger Aune, eier av gbnr 34/1 og Ivar Olav Aune, eier av 36/1 (heretter klager). Ole Roger Aune
og Ivar Olav Aune er naboer til eiendommen, og har rettslig klageinteresse i saken jfr.
forvaltningsloven § 28. Klagen er fremsatt rettidig, og klagen er sendt inn til det

forvaltningsorgan som har truffet vedtaket. Klagen er undertegnet av representant for klagerne,
det er nevnt hvilket vedtak det klages over, og det er nevnt hvilken endring som ønskes i
vedtaket det klages over jfr. fvl. § 32. Klagen oppfyller vilkårene for å kunne tas til behandling
jfr. fvl. Kapittel VI.
Vedtaket som påklages – DS 678/17 datert 10.10.2017 – lyder som så:
«Midtre Gauldal kommune godkjenner søknad, datert 01.06.2017, om tillatelse til tiltak
for oppføring av anneks på eiendommen gbnr 34/47 som omsøkt. Vedtaket fattes i
medhold av plan- og bygningslovens § 20-3 og Midtre Gauldal kommunes
delegasjonsreglement.
Vedtaket begrunnes med at tiltaket er i tråd med bestemmelser og arealformål i
kommuneplanens arealdel, og for øvrig i tråd med krav etter plan- og bygningsloven.
Det settes som vilkår at eiendommene gbnr 34/47 slås sammen med gbnr 34/39, slik at
retten til adkomst og vei ivaretas.»
Klagens innhold:
 Vannveg over eiendom
 Plassering av tiltak samsvarer ikke med vedlagt orotofoto, og er plassert på vannveg
 Saksbehandlingsfeil på bakgrunn av at naboer ikke var innkalt til befaring. Det
ønskes ny befaring
 Bygging på naboeiendom ble endret som følge av eksisterende vannveg
 De privatrettslige forhold er ikke undersøkt og vurdert

Rådmannen viser til tidligere historikk i denne saken:
Saksmappe

Sakstype

Kort
beskrivelse

Merknader/hendelser

Vedtak
DS = delegert
PS = politisk
FM =
Fylkesmann

Dato

2008/2027

Delingssak

Søknad om deling
av grunneiendom –
gbnr 34/3

Inntatt et vilkår om tinglysning av
vegrett som hviler på teig som må
tinglyses på ny eiendom. Det er ikke
utdypet om vilkåret omhandler vannveg
eller atkomstrett til eiendommen

DS 343/08

09.12.2008

2010/165

Klage på
delingssak
Avvisning av
klage
Byggesøknad

Vilkår i tillatelse
påklages
Klage avvises uten
realitetsbehandling
Søknad om tillatelse
til tiltak – oppføring
av fritidsbolig –
gbnr 34/47
Merknad
Merknad
Foreløpig melding

Korrigering av
byggesøknad
Anmodning
Svar på anmodning
Byggesøknad
godkjennes

2014/534

Klage på
byggesak

Klage på DS 3/14

Klagebehandling av
klage på DS 3/14
Midlertidig svarbrev

09.05.2010
Klagen ble fremsatt 09.05.10, over ett år
etter vedtak ble fattet

DS 202/10

16.08.2010
15.01.2010

Merknad fra Ole Roger Aune til
byggesak
Merknad fra Werner Aune
«Deling er tillatt som tilleggsareal til
eiendommen gbnr 34/39 og med
tillatelse til bygging anneks
på tomten, ikke fritidsbolig.
Delingsvedtaket stiller også krav om
tinglysning av vegrett også på det nye
bruksnummeret
(gbnr 34/47). Denne tinglysning må
forevises byggesakskontoret.»
Motmerknader fra advokat Hovstad.
Intensjonen var å bygge et anneks.
Stiller spørsmål vedrørende vilkår i
delingstillatelse
Anmodning om endret plassering av
anneks fra Midtre Gauldal kommune
Svar på krav om endret plassering fra
advokat Hovstad
Byggesøknad om oppføring av anneks
på BYA 42 m2 og BRA 36 m2
godkjennes. Vilkår i DS 343/08 datert
09.12.2008 vurderes til å ikke omhandle
byggesaken.
Adv. Krogstad i Advokatfirmaet
Nordenfjeldske DA klager på vegne av
Ole Roger Aune, eier av gnr/bnr 34/1 og
Ivar Olav Aune, eier av gnr/bnr 36/1 på
tillatelse til tiltak som er gitt i den
delegerte byggsaken 3/14.
Klagen behandles i utvalg for Næring,
Plan og Miljø.
Pga. stor saksmengde ble ikke vedtak
sendt Fylkesmannen i Sør-Trøndelag før
30.09.2016. Dette ble partene
underrettet om. Følgende presiseringer
ble vedlagt:
Vedlagt dette brevet ligger den
daværende klagebehandlingen som også
er sendt
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag denne
uken. Fylkesmannen vil nødvendigvis
selv bruke tid før saken avgjøres.
Olav Bjerke har fått en tillatelse om
oppføring av annekset i sak 3/14 som
nevnt, og den står ved lag fram til evt.
Fylkesmannen opphever det kommunale
vedtak etter sin behandling av klagen.
Fylkesmannen kan imidlertid også
konkludere at vedtaket er rettskraftig.
Olav Bjerke har dermed full anledning å
gjennomføre sitt tiltak men det er
selvsagt en risiko forbundet med dette,
så lenge selve klagebehandlingen ikke
er sluttført. Dette er Olav Bjerke gjort

25.01.2010
30.01.2010
21.04.2010

01.02.2012

30.01.2013
08.02.2013
DS 3/14

14.01.2014

14.02.2014

PS 113/14

25.08.2014
07.10.2016

Fylkesmannen
opphever vedtak DS
3/14
Anmodning om at
tiltakshaver søker på
nytt
2016/3362

Klage på
tiltak
Foreløpig svar

2017/2013

Ulovlighetsoppfølging

Varsel om tilsyn
Tilsynsrapport

Stoppordre,
forhåndsvarsel om
pålegg om retting og
ileggelse av
tvangsmulkt

Svar til stoppordre
2017/2071

FM ref. 2016/7773423.1

18.10.2016
01.11.2016

20.06.2017
28.06.2017

DS 494/17

28.06.2017

6.07.2017
01.06.2017

Godkjent søknad om
oppføring av anneks

Klage på
vedtak DS
678/17

12.12.2016

20.04.2017

Søknad om
tillatelse til
tiltak Oppføring av
anneks - gbnr
34/47
Foreløpig svar

2017/3300

kjent med muntlig etter kontorbesøk hos
undertegnede i uke 39.
Olav Bjerke har ikke igangsatt tiltaket
før nå, noe som er ukjent for kommunen
hva dette skyldes. Han har imidlertid en
frist fram til 14.1.2017 for å etterkomme
tillatelsen som er gitt
i 2014.
Privatrettslige forhold som måtte oppsto
før, under og etter byggeperioden er
kommunen uvedkommende og må løses
med juridisk bistand.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
opphever DS 3/14 på grunn av
saksbehandlingsfeil. Saken sendes
tilbake til kommunen for ny behandling
Etter gjennomgang av Fylkesmannens
avgjørelse ble tiltakshaver anmodet om
å søke på nytt
Klage på DS 3/14 ble direkte sendt til
Fylkesmannen med kopi til Midtre
Gauldal kommune
Midtre Gauldal kommune har mottatt
kopi. Eventuell overtredelse av
byggesaksregler vil bli fulgt opp etter
pbl. Kapittel 32
Olav Ivar Bjerke ble varslet om tilsyn på
sin eiendom gbnr 34/47
Befaringen ble gjennomført for å
konstatere om annekset var oppsatt og
om det foregikk bygging.
Befaringen/tilsynet var forhåndsvarslet i
form av brev. Det ble konstatert at det
var bygget et anneks på eiendommen.
Varsel forkynnes muntlig samme dag.
Vedtak: «Med hjemmel i plan- og
bygningsloven §§ 32-3 jfr. 32-4 gis
pålegg om stans av alt arbeid på gbnr
34/47 med øyeblikkelig virkning inntil
det foreligger en eventuell tillatelse fra
bygningsmyndigheten.
Bygningsmyndigheten må underrettes
skriftlig når arbeidet er stanset.»
Adv. Hovstad gir et tilsvar til
stoppordre.

På bakgrunn av at det innkom
nabomerknader til byggingen, ble
tiltakshaver gitt anledning til å komme
med motmerknader.
Vedtak:
«Midtre Gauldal kommune godkjenner
søknad, datert 01.06.2017, om tillatelse
til tiltak for oppføring av anneks på
eiendommen gbnr 34/47 som omsøkt.
Vedtaket fattes i medhold av plan- og
bygningslovens § 20-3 og Midtre
Gauldal kommunes
delegasjonsreglement.
Vedtaket begrunnes med at tiltaket er i
tråd med bestemmelser og arealformål i
kommuneplanens arealdel, og for øvrig i
tråd med krav etter plan- og
bygningsloven.
Det settes som vilkår at eiendommene
gbnr 34/47 slås sammen med gbnr
34/39, slik at retten til adkomst og vei
ivaretas.»
Advokat Knut Melting klager på
delegert vedtak nr. 678/17 datert
10.10.2017 på vegne av Ole Roger
Aune, eier av gbnr 34/1 og Ivar Olav
Aune, eier av 36/1.

11.07.2017

DS 678/17

10.10.2017

31.10.2017

Vurdering
Det er hovedsakelig to forhold denne klagen omhandler, herunder plassering av tiltak og
vannvegen over eiendom gbnr 37/47.
1. Plassering av tiltak
Situasjonskartet med inntegnet rød-stripete bygningsavtrykk har vært grunnlaget for vurderingen
av hvor bygningen skal ligge. Situasjonskartet med inntegnet rød-stripete bygningsavtrykk ligger
samme sted i ortofotoet som også er blitt benyttet i vurderingen av hvor bygget skal ligge.
Klager anfører at inntegnet bygning ikke samsvarer med faktisk plassering. Det røde inntegnede
bygget er fra byggesaken i 2010 med referanse 2010/165. I byggesak 2017/2071 er det tatt
utgangspunkt i at bygningen ligger hvor det røde bygget er inntegnet da dette var innsendt
materiale ved byggesøknaden. I innsendt situasjonskart fra tiltakshaver er det satt på merkinger
som viser at dette bygget ligger 4 meter fra nærmeste grense på det minste (se under fig. 1). Etter
en nærmere gjennomgang viser det seg at disse målene er feil da det inntegnede røde bygget på
ortofotoet ligger 8 meter fra grensen, mens det er påskrevet at bygget er 4 meter fra grensen.

Fig. 1 – Situasjonskart innsendt med byggesøknad ref 2017/2071-5 vedlegg 4

Fig. 2 – Oversiktskart med mål fra rødt bygg og til grense. Målingen vil ikke være helt korrekt da dette ikke er gjort
ute i felt, men det viser allerede at avviket er på minst 4 meter fra innsendt situasjonskart.

For Rådmannen fremstår det som at bygget er plassert feil i forhold til innsendt situasjonskart.
Dersom bygget ikke er plassert på samme sted som inntegnet på fig. 1 ovenfor er bygget bygd i
strid med plan- og bygningslovens bestemmelser. Rådmannen vil underrette om at når en
byggesak blir behandlet, tas det utgangspunkt i at en bygning ikke er bygd. Det spekuleres ikke i
om en tiltakshaver vil prøve å legge feil opplysninger til grunn.
I forhold til bemerkningen til klager om at bygning på naboeiendommen gbnr 34/5 og 6 ble
endret som følge av eksisterende vannveg er Rådmannen klar over denne endringen som ble
foretatt i sak PS 115/02 den 11.11.2002. Rådmannen vil opplyse om at gbnr 34/5, 6 og 7 ble slått
sammen til gbnr 34/54 i 2010 (ref. 2010/3687), etter jordskiftesak 1600-2006-0034 Aune ble
matrikkelnummeret endret til 34/5 og nåværende eier er Tove Agnethe Aune.
Konklusjon for plassering av tiltak
Det er ikke gjort saksbehandlingsfeil da tiltakshaver har innsendt dokumentasjon på hvor tiltaket
skal ligge og Rådmannen har vurdert dette til å oppfylle kravene som stilles til behandling av en
byggesøknad etter fjerde del i plan- og bygningsloven. Dersom plasseringen av tiltaket er feil, vil
dette være i strid med tillatelsen og bli fulgt opp etter plan- og bygningsloven kapittel 32.
2. Vannveg
Klager påpeker at bygningen er satt opp rett over der det går en sti som andre har vegrett til.
Dette ble vurdert i vedtaket om godkjenning av byggesøknad DS 678/17 på side 7, herunder:
«Det oppgis i merknadene at tiltaket oppføres over en «vassveg», og det foreligger en forliksbehandling
med rettsforlik, samt et underskriftsark med underskrifter som går god for at det er en kjent sti ned til
vannhullet.
Rettsforliket er et dokument som gjelder en sti-rettighet over gbnr 34/4, for å komme fram til vannhullet.
Denne rettigheten gis til gbnr 34/1, 36/1 og 34/3 (nå 34/47). Rådmannen kan ikke se at dette dokumentet
dokumenterer noen rettighet til sti over gbnr 34/47, og anser dokumentet som ikke relevant i denne saken.
På bakgrunn av befaringen og tilgjengelige ortofoto, kan det se ut som om stien ned til vannhullet går rett
på baksiden av annekset»

I følge klager er situasjonen nå at bygningen er satt opp rett over der det går en sti som andre har
vegrett til. Dette uttaler klager at tiltakshaver ikke har anledning til, og klager anmoder
kommunen om å avvise byggesøknaden. Med henvisning til plan- og bygningsloven § 21-6
uttaler klager at vilkåret «framstår som klart» er oppfylt for å avvise en søknad. I vedtaket som

godkjente oppføring av anneks på gbnr 34/47 med ref 2017/2071 vurderte Rådmannen det som
at det innsendte rettsforliket ikke var relevant for aktuelle byggesak da dokumentet ikke
dokumenterer noen rettighet til sti over gbnr 34/47.
Klager påberoper at det følger av forarbeidene til plan- og bygningsloven Ot.prp. 45 (2007-2008)
at bygningsmyndighetene har plikt til å undersøke og vurdere privatrettslige forhold. Rådmannen
har i godkjenningen av byggesaken undersøkt og vurdert de privatrettslige forhold. I sin
vurdering har Rådmannen kommet til at overnevnte forhold ikke kommer i konflikt med
vannvegen da vannvegen går fri i forhold til plasseringen av annekset. Vannvegen ble vurdert på
side 7 i saken (se ovenfor), og plasseringen ble vurdert på side 8 i byggesaken:
«Tiltaket er plassert i nordvestre hjørnet av eiendommen. Bakgrunnen for plasseringen oppgis å være
solforhold og utsikt. Da Rådmannen var på befaring på eiendommen, ble det registrert at eiendommen er
forholdsvis bratt. I nedre del (østre side) av eiendommen var det i tillegg forholdsvis fuktig. Det kan se ut
som om omsøkte tiltak er plassert på tilnærmet samme høydenivå som bygningene på naboeiendommene
gbnr 34/5 og 34/1, noe som kanskje har en sammenheng med at terrenget er noe mindre bratt akkurat her.
Annekset plasseres 5 meter fra nabogrense mot gbnr 34/5, noe som er over minsteavstanden.
Bygningsmassen på gbnr 34/5 ligger til gjengjeld ca 10 meter fra samme eiendomsgrense, noe som
medfører en avstand mellom bygningsmassen på ca 15 meter. Kravet på 8 meter mellom bygningsmassen
er ivaretatt mot både gbnr 34/5 og 34/1, og Rådmannen kan ikke se at tiltakets plassering medfører en
vesentlig ulempe for naboeiendommene, og anser derfor plasseringen som vurdert.»

Klager anfører videre at det er begått en saksbehandlingsfeil i det hans klienter ikke har fått
innkalling til befaring, og kan vanskelig se at det er foretatt befaring etter at tiltaket ble påstartet
(før godkjenning forelå). Klager mener det ikke er foretatt nødvendig undersøkelse og vurdering,
og mener det er gjort saksbehandlingsfeil. Rådmannen gjennomførte en befaring av tiltaket
28.06.2017 (ref. 2017/2013-2) etter at det ble meldt om ulovlig bygging. Bakgrunnen for
befaringen var for å konstatere om det pågikk bygging på annekset, og om dette annekset var
bygd eller ikke. Det er ikke vanlig praksis at et område befares sammen med naboer når det
meldes inn ulovlig bygging på en eiendom.
Dersom tiltakshaver får godkjent byggesaksbehandlingen anfører klager at det må innhentes
tillatelser fra parter med rettigheter i vannvegen. Dette er et privatrettslig forhold Rådmannen
ikke anser som relevant for denne saken.
Konklusjon vannveg
Det er ikke gjort saksbehandlingsfeil i byggesaken. Dersom tiltaket er plassert på vannveg, er det
tiltakshaver som har bygd i strid med tillatelse.
Konklusjon
Rådmannen kan ikke se at det er gjort saksbehandlingsfeil. Klager gis ikke medhold.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår klage på vedtak DS 678/17 datert 31.10.2017. Avslaget
begrunnes med at det ikke har kommet inn nye opplysninger eller foreligger saksbehandlingsfeil
som skulle tilsi endret utfall. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningsloven § 1-9.

