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Vedlegg
1 Søknad om dispensasjon fra Kommunedelplan Støren - tilbygg - gbnr 45/246 og 45/256 7290 Støren - Norsk kylling AS

Ingress
Behandling av dispensasjon etter plan- og bygningslovens kap 19.
Saksopplysninger
Bakgrunn
Norconsult AS har på vegne av Norsk kylling AS søkt om dispensasjon fra kommunedelplan
Støren for å etablere tilbygg til Norsk kylling AS sitt næringsbygg i Engan, Støren. Tilbyggene
skal erstatte eksisterende midlertidige telt med samme funksjon. Tilbyggene søkes etablert på
eiendommene gbnr 45/246 og 45/256.
Beliggenhet
Eiendommene som omfattes av søknaden ligger i Engan i Støren sentrum.

Figur 1: Utdrag fra kommunedelplan Støren. Rød pil viser hvor de omsøkte tilbyggene søkes etablert.

Dagens situasjon
Eiendommene gbnr 45/246 og 45/256 er i dag i all hovedsak bebygd med næringsbygg. Arealer
på eiendommene som ikke omfattes av bebyggelse er kjørearealer. Tilbyggene som søkes
etablert skal erstatte midlertidige telt som nyttes til av- og pålasting av kjøretøy, samt lagring av
transportmateriell.

Figur 2: Kartutsnitt fra «se eiendom». Tilbyggene omsøkes i området anvist med rød sirkel.

Figur 3: Bilde fra google street view som viser teltene som skal erstattes med permanente bygninger.

Følgende kartinnsynsløsninger er undersøkt:
 NVE Atlas (flom- og skredfare) – tiltaket berøres av flomsone for 200 års flom,
aktsomhetsområde for jord- og flomskred, aktsomhetsområde for snøskred
Planavklaring
Eiendommene gbnr 45/246 og 45/256 omfattes av både kommunedelplan Støren (planID: 5027
2012009) og reguleringsplanen for Støren sentrum Nord (planID; 5027 2005007). I
kommunedelplanene omfattes eiendommene av formålet AN4. Videre henviser
kommunedelplanene til reguleringsplanen for Støren sentrum Nord og at denne fortsatt skal
gjelde. I kommunedelplanen er det nedfelt følgende bestemmelse:

Det skal legges til grunn en høy grad av utnytting. Der dette ikke kommer klart fram i gjeldende
reguleringsplan gjelder at:
Maks BRA=50 %
Gesimshøyden, som måles fra gjennomsnittlig terrengnivå til skjæring mellom vegg- og takflate,
skal ikke overstige 12 m og maks mønehøyde er 15 m.

Eiendommene er i reguleringsplanen avsatt til industri med muligheter for å etablere forretninger
tilknyttet den enkelte bedrift. Ut over dette foreligger det ikke bestemmelser som regulerer
utnyttingsgrad og byggehøyde.
Det foreligger ikke motstrid mellom planene og bestemmelsene om maks 50 % BRA,
gesimshøyde inntil 12 m og mønehøyde inntil 15 m gjelder for området.
Det omsøkte tiltaket er i strid med bestemmelsen om maks BRA 50 %. Industriområdet består av
flere grunneiendommer. Uavhengig av om omsøkt bruksareal blir sett i sammenheng med den
samlede næringseiendommen eller grunneiendommene vær for seg overskrides grad av
utnytting.
Søker begrunnelse for tiltaket
Søkers begrunnelse er vedlagt i sin helhet. I hovedsak begrunnes søknaden med følgende
punkter:
 Bebygd areal blir tilnærmet uendret som følge av tiltaket
 Bestemmelsen om maks 50 % BRA er motstridende med forutsetningen om en høy grad
av utnytting
 Nytt tiltak vil være energivennlig for samfunn og miljø, hindre/redusere luktforurensing
og heve de visuelle kvaliteter ved næringseiendommen.
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.
Andre uttalelser forut for høringen
Arbeidstilsynet har i vedtak av 05.01.2018 gitt samtykke til byggeplanene.
Midtre Gauldal kommune ved enhet Eiendom og kommunalteknikk har som tilstøtende
grunneier, vegmyndighet og forvalter av kommunaltekniske anlegg i område akseptert
byggeplanene med vilkår.
Innkomne merknader
Mattilsynet i brev av 11.01.2018
Ingen merknader, men forutsetter at eventuell tilkobling til vannforsyning skjer iht kommunens
VA-norm.
Trøndelag fylkeskommune i epost av 18.01.2018
Ingen merknader.
Fylkesmannen i Trøndelag i brev av 29.01.2018
Ingen merknader
Statens vegvesen i brev av 12.02.2018

Ingen merknader.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i brev av 13.02.2018
NVE bemerker at tiltaket må imøtekomme kravene til sikker byggegrunn i plan- og
bygningslovens § 28-1. Det vises til at tiltakene skal plasseres i området som omfattes av
aktsomhetskart for snøskred og jord- og flomskred. NVE vurderer at tiltakene er omsøkt med en
avstand på 200 meter fra utløpsområde for snøskred og at denne skredtypen ikke trenger utredes
nærmere. Videre vurderes det på samme måte for jord- og flomskred at området i særdeles liten
grad blir berørt av den registrerte skredfaren.
Det bemerkes videre at tiltakene omsøkes i faresone for 200-årsflom og at ny bebyggelse må
sikres for dette.
Vurdering
Det foreligger få merknader til søknaden. De innkomne merknadene gjelder teknisk infrastruktur
og at de omsøkte tiltakene må sikres mot flom. Rådmannen vurderer at forholdene vedrørende
tilknytning til kommunens vannforsyningsanlegg er ivaretatt i de vilkår som kommunal
vannmyndighet har satt. I og med at tiltakene skal etableres innenfor flomsone vurderer
Rådmannen at konstruksjonene må prosjekteres for å tåle denne 200 års flom. Dette for å ivareta
bestemmelsene om naturfare i plan- og bygningslovens § 28-1 og tilsvarende om sikkerhet mot
flom i teknisk forskrift.
Rådmannen vurderer at det er en svakhet ved søknaden at det ikke går frem hvilket areal de
omsøkte tilbyggene vil få. Situasjonskartet (datert 01.12.2017) som er vedlagt søknaden vurderes
allikevel å være tilstrekkelig for å fastslå omfanget av søknaden. Dette legges til grunn for
behandlingen.
Søker påpeker at kommunedelplan Støren legger til grunn en høy grad av utnytting i det aktuelle
området, men begrenser dette til 50 % BRA. Dette er i følge søker motstridende. Rådmannen er
langt på veg enig i søkers betraktninger rundt utnyttingsgrad. Dette da eksisterende bebyggelse
på området utgjør en langt større utnyttingsgrad i utgangspunktet. I tillegg medfører bruk av
BRA at etasjeareal blir med i beregningen. Dette fremstår som lite hensiktsmessig i det aktuelle
området og Rådmannen vurderer at planen ikke settes vesentlig til side. Dette selv om
utnyttingsgraden blir langt høyere enn det som fremgår av kommunedelplan Støren.
Norsk kylling AS har i lengre tid drevet på- og avlasting av slaktedyr i de teltene som nå søkes
erstattet med permanente konstruksjoner. Rådmannen vurderer at å erstatte telt, til denne bruken,
med permanente konstruksjoner vil bidra til å heve de visuelle kvalitetene til
næringsbebyggelsen i området. Videre vil sannsynligvis det omsøkte tiltaket bidra til å redusere
luktforurensningen lokalt i Engan. Ut over det faktum at tilbygget strider med planbestemmelsen
om utnyttingsgrad, for den aktuelle eiendommen, vurderer Rådmannen at det ikke foreligger
vesentlige ulemper ved tiltaket. På bakgrunn av dette vurderes fordelene ved etablering av de
omsøkte tilbyggene som større enn ulempene.
Av søknaden fremgår det at det omsøkte tiltaket skal oppføres på to eiendommer hhv gbnr
45/246 og 45/256. Rådmannen vurderer at eiendommene nyttes under ett og at disse skal
sammenføyes. Kravet om sammenføying hjemles i plan- og bygningslovens § 21-4, femte ledd,
bokstav b.
Konklusjon
Av vurderingen over fremgår det at tiltaket ikke setter gjeldende arealplan vesentlig til side.
Videre er det kommet frem til at fordelene, ved å tillate de omsøkte tilbyggene, er større enn de

potensielle ulempene. Dette medfører at det foreligger grunnlag for å gi dispensasjon i dette
tilfelle.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune innvilger søknad om dispensasjon fra utnyttingsgraden i
kommunedelplan Støren på eiendommene gbnr 45/246 og 45/256 som omsøkt.
Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at fordelene med
tiltaket er større enn ulempene.
Det settes følgende vilkår:
 Tilbygget må prosjekteres for å tåle 200-års flom
 Eiendommene gbnr 45/246 og 45/256 må sammenføyes. Sammenføyingen skal være
gjennomført før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.

