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Ingress
Dispensasjonsbehandling for oppføring av enebolig/kårbolig på eiendommen gbnr 225/8.

Saksopplysninger
Bakgrunn
Arnt Aune søker om dispensasjon fra kommunedelplan Forsetmoen – Singsås for oppføring av
enebolig/kårbolig på eiendommen gbnr 225/8. Komplett søknad ble mottatt 07.11.2017.
Beliggenhet
Det omsøkte tiltaket ligger rett nord for E6 på Fjeseth i Singsås.

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

Gjeldende plan:

Figur 2 Oversiktskart over deler av kommunedelplan Forsetmoen – Singsås. Det omsøkte området er vist med rød pil.

Dagens situasjon/beskrivelse av tiltaket
Tiltakshaver skriver at: « På eiendommen er det kun en boenhet fra før.
Jeg ønsker å benytte eksisterende vei, vannledning og avløp/kloakkanlegg.
Veien som skal benyttes går bak vår garasje og opp på en flate like ovenfor eksisterende tun med
bolighus og uthus, og det er der jeg tenker å bygge bolig nummer to. Vi er fra før påkoblet privat
vannkilde fra Olav Jomar Fjeseth, og har tillatelse til å koble ny bolig på samme vannledning.
Denne kilden tåler økt forbruk. Kloakkum er 8m3 og dekker da behovet for begge boligene.
Kloakkanlegget er godkjent av kommunen i 1990.
Størrelsen på boligen blir ca. 90m2, med en oppstue. Det er inntegnet to bygninger på
situasjonskartet, det er selve boligen og en framtidig garasje med en grunnflate på ca. 40m2.
Det er ønskelig å oppføre boligen slik at vi får et tun. Det blir da en helhet i bygningsmassen på
eiendommen, og vi unngår å bygge på dyrkajord. Jorda på eiendommen drives av en
melkebonde, han slår og benytter foret til sine dyr».

Figur 3 Situasjonskart over tiltaket.

Planavklaring
Det omsøkte tiltaket ligger innenfor kommunedelplan Forsetmoen – Singsås med følgende
bestemmelser:

Tiltaket ligger i formålet som er avmerket BF – F1. Videre står det i planbestemmelsene at:

3.1.1 Skredfare
Det skal tas særskilt hensyn til alle tiltak innenfor områder som omfattes av aktsomhetskartene
(skrednett) som viser mulige stein-, jord- og snøskredfare. Mindre tiltak som ikke omfatter
døgnopphold og/eller hvor minimale materielle verdier er berørt kan tillates. For alle andre tiltak skal
kommunen kreve særskilt dokumentasjon på sikkerhetsvurdering med avbøtende tiltak

Søkers begrunnelse for tiltaket
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har
oppgitt følgende begrunnelse:
«Det er ønskelig å bygge kårbolig for ny generasjon. Vår eldste sønn Ole Jørgen ønsker å
bosette seg og etter hvert ta over eiendommen. Han har flyttet hjem etter et samlivsbrudd, og har
to gutter på 2 og 4 år».

Høring/nabovarsel
Søknad om dispensasjon ble sendt på høring med frist 06.12.2017. Følgende har svart innen
tidsfristen:
Midtre Gauldal kommune v/avdeling for Eiendom og kommunalteknikk (EKT)
Adkomst privat vei (PV99215) koblet til kommunal vei (KV21-hp 1-927). Veirett til privat vei
antas/forutsettes ivaretatt i privatrettslige avtale med øvrige rettighetshavere. Utvidet bruk av
avkjørsel til kommunal vei blir beskjeden og kan tillates.
Overvannssituasjon i skråning ovenfor tiltenkt bolig, er ikke kjent av oss. Eksisterende utslipp
hvor ny bolig søkes tilkoblet, må ha tilstrekkelig kapasitet til infiltrasjon og slamlager. Noe vi
antar ivaretas i den videre saksbehandlingen.
For øvrig ingen merknader.
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). Før det fattes vedtak i saken må det
skriftlig redegjøres hvordan prinsippene §§8-12 er vurdert.
Sør – Trøndelag fylkeskommune
Har ingen merknader til det omsøkte tiltaket i følge de interesser fylkeskommunene skal ivareta.
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.
Statens vegvesen
Ingen merknad.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Naturfare: Det omsøkte tiltaket ligger over marin grense, og det er derfor ikke nødvendig å gjøre
vurderinger av fare for kvikkleireskred. Aktsomhetskart for snøskred viser derimot at området
potensielt kan være utsatt for snøskred (kartene er tilgjengelig på www.atlas.nve.no). Disse
kartene er basert på en relativ grovmasket terrengmodell som ikke tar hensyn til vegetasjon,
bygninger og høyder lavere enn 25 meter. Kartene er gode hjelpemiddel til å identifisere områder
som potensielt utsatt for fare på et overordnet nivå, og hvor det må gjøres nærmere vurdering av
reell fare ved mer detaljert planarbeid/byggesak. Ortofoto viser at det er tett vegetasjon i
området, noe som kan redusere faren for snøskred i området.
For å være sikker på å imøtekomme kravene til sikker byggegrunn i TEK 17 § 7-3 anbefaler vi at
det gjennomføres en fagkyndig vurdering av fare for snøskred. Dersom vurderingen konkluderer
med at det er fare for snøskred må det evt. gjennomføres tiltak som sikrer den nye bebyggelsen i
henhold til gjeldende krav. Dersom en konkluderer med at tiltaket vil være trygt på grunn av
vegetasjon, må en sikre at denne skjøttes på en måte som ivaretar dens funksjon som vern mot
snøskred.
Gauldal Nett AS
Gauldal Nett har mottatt plan og vi har ingen innvendinger til planen, men vil få orientere om at
vi har en lavspentluftlinje og jordkabel i det aktuelle området.

Mattilsynet
Mottatte søknad kommer ikke i konflikt med eksisterende vannforsyningssystemer. I denne
saken er det bestemt tilkobling til eksisterende privat vannforsyningssystem. Kildens
vannkvalitet er ikke omtalt.
I «Nasjonale mål for vann og helse» (Vedtatt av regjeringen mai 2014) står følgende i pkt. c): «
Ved utlegging av nye bolig- (herunder fritidsboliger) eller industriboliger eller ved fortetting
innenfor eksisterende bebyggelsesområder, skal det vurderes muligheten for å knytte disse til
eksisterende vannforsyningssystemer i nærheten eller om nødvendig til nytt fellesanlegg, slik at
man oppnår hygienisk tilfredsstillende, hensiktsmessige og kostnads- og driftseffektive enheter».
Vannforsyningssystem som forsyner to eller flere hytter/husstander er registreringspliktig hos
Mattilsynet, jf. drikkevannsforskriften § 17.
Ved vannforsyningssystem som produserer <10m3 vann per døgn er det krav til minimum en
vannprøve i året, jf. drikkevannsforskriften § 21.
Eventuell infrastruktur knyttet til vannforsyning i området må kartlegges før gravearbeid tar til.
Tiltaket det søkes dispensasjon for synes ikke å påvirke eksisterende vannforsyning i området
negativt.
Mattilsynet har ut over det ingen merknad til høringsbrevet.
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
Det omsøkte tiltaket ligger i en nylig vedtatt kommunedelplan og er avsatt for framtidig
boligbebyggelse. Det er tillatt å bygge 2 boenheter per tomt. Tomten er i dag kun bebygd med 1
boenhet. Likevel står det i planbestemmelsene at for nye og vesentlig fortetting av eksisterende –
regulerte og uregulerte- boligområder kreves det en detaljregulering, noe som i dette tilfellet
utløser krav om planavklaring.
Kommunedelplanen for Forsetmoen – Singsås ble vedtatt av kommunestyret 20.06.2016. Planen
er dermed relativt ny og legger premissene for arealdisponeringer og forutsetninger for denne i
sentrale deler av Singsås. For arealformålet BF-F1 er det gitt bestemmelse i nevnte plan om at
det skal foreligge en detaljregulering for feltet før dette utvikles/fortettes. Rådmannen vurderer at
gjeldende arealplan blir satt til side ved at den omsøkte dispensasjonen tar høyde for å omgå
sentrale bestemmelser i kommunedelplan Forsetmoen - Singsås. En dispensasjon i dette tilfelle
vil gi presedens for senere søknader med samme formål og vil således svekke troverdigheten til
kommunens overordnede planer.

På bakgrunn av dette vurderer Rådmannen at gjeldende arealplan blir satt vesentlig til side, og at
det ikke kan gis dispensasjon i dette tilfelle. For å kunne gi dispensasjon må også fordelene ved
tiltaket vurderes større enn ulempene. Rådmannen anser det som unødvendig å gjennomføre
denne vurderingen all den tid planen settes vesentlig til side.
Selv om det konkluderes med at det ikke kan gis dispensasjon i dette tilfelle er Rådmannen
positiv til initiativet og ønske om utvikling i tråd med kommunedelplanen. Utviklingen må, etter
Rådmannens vurdering, skje etter en forutgående planprosess for å etablere en detaljreguelring.
Dette for å sikre bærekraftige fellesløsninger og unngå at dispenserte tiltak setter begrensinger i
forbindelse med realiseringen av resten av formålet BF-F1.

Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår søknad om dispensasjon for oppføring av enebolig/kårbolig på
eiendommen gbnr 225/8 som omsøkt.
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at
kommunedelplanen settes vesentlig til side.

