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Dispensasjonsbehandling - fradeling av to
tomter for oppføring av eneboliger med
garasje - gbnr 131/2

Vedlegg
1 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av to tomter for oppføring
av eneboliger med garasje - gbnr 131/2 - 7288 Soknedal - tiltakshaver Statens vegvesen
2 SV: E6 Soknedal
3 Kart
4 Oversiktskart 1:1000
5 Oversiktskart 1:5000
6 Erklæring
7 Støyrapport.
8 Støyvurdering.

Ingress
Dispensasjonsbehandling for å fradele to tomter for oppføring av eneboliger med garasje, og
bygging/utbedring av adkomstveg på eiendommen gbnr 131/2.
Saksopplysninger
Bakgrunn
Statens vegvesen søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å fradele to
boligtomter for oppføring av enebolig og garasje, samt bygging/utbedring av atkomstvei på
eiendommen gbnr 131/2. Komplett søknad ble mottatt 30.06.2017.
Saken er tidligere behandlet i utvalg for Næring, plan og miljø den 18.09.2017 med følgende
utfall:
NPM – utvalget krever at det utarbeides en støyvurdering i forbindelse med skytebanen
før saken tas til endelig behandling med eventuelle avbøtende tiltak.
Søker har etter dette fremsendt en eldre støyvurdering fra 1992, samt en egen vurdering av støy
for de planlagte boligene. Videre har de fremtidige eierne av de omsøkte boligene erklært at
støyen ikke anses som plagsom.
Beliggenhet
De omsøkte boligtomtene ligger sør for Soknedal sentrum, øst for E6.

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

Dagens situasjon/beskrivelse av tiltaket
Tiltakshaver skriver at: ‘’Det er inngått avtale om erverv at tomtene, så fremt dispensasjonen
innvilges.
Tomtene tenkes brukt til oppføring av erstatningsboliger for E6 – berørte som får sine boliger
innløst.
Ønsket fradelt areal ligger mellom to eksisterende veier, hhv. Fv.868 og privat vei. Avtale om
kjøp innbefatter veirett til tomtene. Vann og avløp er ennå ikke ordnet, men en rett til å ha dette
liggende på selgers grunn er også inkludert i kjøpeavtalen. Vi ber om at en eventuell
dispensasjon for fradeling kan gis rekkefølgekrav for vann og avløp før fradeling. Tomtenes
størrelse er ca. 1000m2 hver.

Figur 2 Oversiktskart over tiltakene.

«Dispensasjonssøknaden skal også omhandle atkomstvegen (…). Adkomstvegen tenkes etablert
på gbnr 131/2 fram til den påtreffer gbnr 131/3. Det bemerkes at eiendomsgrensene på kartet er
feil, og at det vedlegges kart fra Midtre – Gauldals oppmålingsavdeling som viser korrekte
eiendomsgrenser. Vegen forutsettes ikke å komme på gbnr 131/8.

Vegen følger gammel eksisterende vegtrase vist på skissen fram til gbnr 131/3. Vegen tenkes
opparbeidet i vanlig bredde for atkomstveg til bolig (ca. 2,5 – 3,0 meters vegbredde eksl. Grøfter
og skjæring/fylling). Vegen skal tilpasses de stedlige forhold, og således kan det skje mindre
avvik fra kartskissen.
Vegen skal tjene som adkomst til de to boligtomtene det søkes dispensasjon for, samt atkomst til
gbnr 131/3 (ervervet av Tormod Vagnild) og til tentativ bolig dagens eier av gbnr 82/14 (til
erstatning av bolig som planlegges innløst i grunnervervet med ny E6)».

Figur 3 Situasjonskart over den omsøkte adkomstveien.

Planavklaring
Omsøkte tiltak ligger innenfor kommuneplanens arealdel vedtatt 30.04.2010, med følgende
bestemmelser:

Søkers begrunnelse for tiltaket
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har
oppgitt følgende begrunnelse:
‘’(…)Arealet er skogkledd. I følge vår geolog er det kvartærkartet morenejord, og
erfaringsmessig kan den være telefarlig i disse traktene (innenfor leire og silt), men tomta kan
bebygges så lenge fundamenteringa skjer på frostfritt nivå eller berggrunn. Det er ikke et
område med kvikk – leire.
Arealet er ikke ansett egnet som landbruksjord. Området har noe bebyggelse fra før med 3 andre
eiendommer i nærheten. Det er ikke funnet sannsynlig at det er kulturminner i området med tante
på plassering av tomtene. Det er ingen registreringer i relevante naturbaser av sårbare eller
truede arter, jf. Norsk rødliste for arter, i eller rundt omsøkt området. Omsøkt tiltak ligger nært
inntil eksisterende bebyggelse og området rundt tiltaket består i hovedsak av spredt bebyggelse,
skog og åker. Vår vurdering er at planlagt tiltak med oppføring av to bolighus ikke vil føre til
nedbygging av områder som anses som viktig for opprettholdelse av naturmangfoldet i området.

Ved å fradele en boligtomt på dette stedet vil ikke LNF formålet bli vesentlig tilsidesatt da
hverken landbruk natur eller friluftsliv vil bli nevneverdig berørt. En fradeling vil ikke føre til
oppdeling av noe større sammenhengende landbruks- natur eller friluftsområde.
Vi mener fordelene er større enn ulempene. Samfunnsnytten ved at de som må innløses ved
bygging av nye riks- og europaveier får gjenoppbygd erstatningsbolig så snart som mulig, er
viktig både med tanke på det menneskelige aspektet, men også for gjennomføring av fremtidig
prosjekt. Det vil være vesentlig med tanke på å få gjennomført reguleringsplaner at man kan vise
til at de berørte får starte på nytt i nærheten. Dette er også i tråd med tolkning av gjeldende
lovverk på området som sier at ved et gjenerverv skal boligeier settes i stand til å skaffe seg en
annen bolig, med minimum samme bokvalitet, i et likeverdig område innenfor en viss krets. (…).
De eksisterende boligene ligger i et område med spredt boligbygging. Da bygging langs
elvebredden ikke er sannsynlig har grunneier selv valgt en løsning som ikke er så langt unna og
også i nærheten av eksisterende bolig og vei. De får også fortsette naboskapet noe som er
gunstig for bokvaliteten.
Det er av stor samfunnsmessig interesse at slike store veiprosjekter blir gjennomført hurtig, slik
at trafikksikkerheten bedres og man kan starte å dra nytte av den økte samfunnsnytten slike
prosjekt har. For å gjennomføre dette må berørte langs veilinja sikres nytt bosted i tråd med
loven. I dette tilfelle er det tilnærmet umulig å kjøpe brukt bolig, og boligeier må settes i stand til
å få bygd ny bolig med tilsvarende bokvalitet. Å dispensere fra gjeldende plan har, etter vår
vurdering, en langt mindre negativ konsekvens enn å avslå en dispensasjon.’’
Høring/nabovarsel
Søknad om dispensasjon ble sendt på høring med frist 31.07.2017. Følgende har svart innen
tidsfristen:
Lokal skogbruksmyndighet
Arealet der tomtene skal fradeles består i dag av skogsmark i bonitet G14. Fradelingen vil ikke
legge hindringer for fremtidig skogsdrift på eiendommen. Skogbruk har derfor ingen merknader.
Det er ikke registreringer i kommunens viltkart, Miljødirektoratets Naturbase eller
Artsdatabankens Artskart som kommer i konflikt med tiltaket.
Lokal landbruksmyndighet
Vi kan ikke se at tiltakene berører landbruket i området i vesentlig grad.
Landbruk har ingen merknader til tiltakene.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Landbruk og bygdeutvikling: Ingen merknad.
Miljøvern: Fylkesmannen mener det er uheldig dersom det åpnes for en praksis hvor det
planlegges utbygging i områder som ikke er vurdert i overordnet plan, fordi en slik praksis over
tid fører til undergraving av gjeldende arealplaner og kommunens helhetlig utbyggingsstrategi.
En kommuneplan er et resultat av en prosess hvor kommunen, innbyggerne og regionale og
statlige etater har kommet til enighet om omfang og lokalisering av utbyggingsområder.
Kommuneplanen er en kontrakt mellom kommunen og regionale myndigheter om arealbruken.

Fylkesmannen forholder seg til denne kontrakten og forventer at også kommunen er lojal mot
den overordnede og omforente planen.
Bolig-areal og transportplanlegging: Målet med de statlige planretningslinjer for samordnet
bolig-areal og transportplanlegging er at: «utbyggingsmønster og transportsystem skal fremme
utviklingen av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for
klima- og miljøvennlige transportformer.» og at «planlegging av arealbruk og transportsystem
skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse…». For å legge til rette for å oppnå
dette må det legges vekt på høy arealutnyttelse og fortetting i by og tettstedsområder og rundt
kollektivknutepunkter.
Fylkesmannen påpeker at sumeffekten av en bit-for-bit-utbygging kan ha negative konsekvenser
for både biologisk mangfold, friluftsliv og kulturlandskap, og det vil også ha
samfunnsøkonomisk konsekvenser. Fylkesmannen fraråder at det gis tillatelse til omsøkte tiltak.
Fylkesmannen 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 for hvordan prinsippene §§8-12 er vurdert.
Statens vegvesen
Ut i fra skissene som er lagt ved framstår det som litt usikkert hvor de nye tomtene er planlagt på
eiendommen. Ut i fra skisse som viser planlagt adkomstveg til tomtene ser det ut som disse er
planlagt i et område sørvest på eiendommen, mens kartskisse med kryss for tiltak viser det vi
antar er tomtene viser disse nordøst på eiendommen. Ved vedtak må det tydelig framkomme
hvor tomtene og adkomstveg skal plasseres.
Statens vegvesen ønsker å presisere at det er viktig at det redegjøres for skoleveg og tilbudet til
myke trafikanter ved vurdering om fradeling av nye boligtomter. Dette både med tanke på
folkehelse, som kommunene har et særskilt ansvar for, og for å legge til rette for klimavennlig
boligutvikling.
Dersom kommunen vedtar fradeling av nye boligtomter gjør vi oppmerksom på at det må søkes
om utvidet bruk av avkjørsel mot fv 656. Søknadsskjema finnes på www.vegvesen.no/skjemaer.
Ut over dette har vi ingen merknader til saken.
Lars Håvard Verkland v/Statens vegvesen (Søker) har kommet med merknad til merknaden
ovenfor:
Jeg skal forsøke å avklare en misforståelse med min kollegas høringssvar:
a) De 2 aktuelle tomtene kommer i området der hvor 2 kryss er angitt i kartet. Dette er
tomter for oppføring av erstatningsboliger for de 2 boligene som skal innløses ved
Fossumbrua.
b) Den kartfestede vegen gjelder oppgrusing av eksisterende veg frem til gbnr 82/14. På
denne landbrukseiendommen blir ytterligere 1 bolig innløst for riving og 1 bolig innløst
for flytting på tunet. Erstattningsboligen planlegges oppført på gbnr 82/14. Sakt med
andre ord; vegen er ikke atkomstveg i hele sin lengde til de to erstaningsboligene som
dispensasjonssøknaden omfatter.
Mattilsynet

Søknaden tar høyde for etablering av vann- og avløpsløsning. Det er viktig at drikkevannet er
helsemessig trygt, klart og uten fremtredende lukt, smak og farge.
Mattilsynet viser også til Nasjonale mål for vann og helse (22.mai 2014). I punkt c)nevnes tiltak
for å sikre innbyggerne tilfredsstillende vannforsyning. Ett av tiltakene er å gjøre dette i
forbindelse med kommuneplaner, reguleringsplaner og byggesaksbehandling.
Mattilsynet viser også til plan- og bygningsloven § 27-1 Vannforsyning.
Ved etablering av avløpsløsninger må det sikres at eventuelle utslipp ikke kan forurense
drikkevann, gjelder også om det skulle være eksisterende drikkevannsløsløsninger i eller i nærhet
av eiendommen.
Det omsøkte tiltaket berører ikke tilsigsområdet/kilde til registrerte vannforsyningssystemer.
Konklusjon: Det bør undersøkes om det eksisterer privat ikke-registrert vannforsyning i området
som kan påvirkes negativt som en følge av at dispensasjonen gis.
Hvis dispensasjonen innvilges må bygningene sikres tilgang til helsemessig trygt drikkevann, og
avløpsløsningen må være slik at den ikke kan forurense drikkevann. Mattilsynet viser til
drikkevannsforskriften § 5 siste ledd, plan- og bygningsloven § 27-1 og Nasjonale mål for vann
og helse punkt c).
Mattilsynet har ut over det ingen merknad til høringsbrev.
Sametinget
Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og ellers kjente forhold kan vi ikke se at det er fare
for at det omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete samiske kulturminner.
Sametinget har derfor ingen spesielle merknader til saken.
Skulle det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre strukturer/spor som
viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget omgående, jf.
lov 9. juni 1978 nr.50 om kulturminner (kml.) §8 annet ledd.
Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet i følge kml. §4
annet ledd. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5
meter rundt kulturminne, jf.kml. §§3 og 6.
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
Rådmannen ser at de to ønskede boligtomtene ligger i et område med spredt bebyggelse, i
hovedsak knyttet til landbruk. Fylkesmannen er negativ til å åpne opp for bebyggelse i områder
avsatt til LNF formål og ikke boligformål. De mener dette undergraver gjeldende planer og åpner
opp for en bit-for-bit utbygging.
Rådmannen er i utgangspunktet enig med Fylkesmannen at boliger bør bygges i områder avsatt
til boligformål. I dette tilfelle er det etablerte boligtomter som må flyttes på grunn av
utarbeidelse av ny E6, og saken stiller seg derfor litt annerledes.
Rådmannen mener utarbeidelsen av E6 er et viktig prosjekt i samfunnsperspektiv. De etablerte
boligtomtene blir tvunget å flytte på bekostning av dette prosjektet. Rådmannen har videre
forståelse for at eierne av disse tomtene ønsker å bo i samme område og ha det samme nabolaget.
Videre kan hverken den lokale landbruksmyndigheten eller skogbruksmyndigheten se at
tiltakene kommer i konflikt med landbruks- og skogbruksinteresser i området.
Boligtomtene ligger også mellom to eksisterende veger (Fv 868 og privat vei). Tiltaket vil
dermed ikke føre til privatisering av området og påvirke friluftsinteressen i vesentlig grad.
Videre ønsker Statens vegvesen å utbedre en veg, som blant annet skal brukes som adkomstveg
til de to ønskede boligtomtene. Rådmannen vurderer det som positivt at eksisterende veg
utbedres framfor at det opparbeides en helt ny vei på området.
Tilslutt ser Rådmannen at det opplyses at det på nåværende tidspunkt ikke er avklart forhold
rundt vann og avløp til tomtene, men at det foreligger en rett til å ha det på kjøpers grunn. Gis
det dispensasjon bør tilfredsstillende vann og avløp settes som vilkår.
Etter utvalgets behandling av 18.09.2017 er det foretatt vurderinger av støy opp mot den
nærliggende skytebanen. Rådmannen vurderer at denne vurderingen er basert på gamle data,
men at konklusjonen er tilstrekkelig for å kunne gi dispensasjon for etablering av boforhold som
omsøkt. Dette under forutsetning av at boligene med uteareal tilfredsstiller kravene i Veileder til
retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016).
I gjeldende kommunedelplan for Soknedal foreligger det ingen bestemmelser som regulerer
utnyttelsen av frittliggende boliger. Rådmannen vurderer at bestemmelsene for sone C i
kommunedelplan Støren legges til grunn, og at disse bestemmelsene settes som vilkår i
dispensasjonen.

Vurdering av prinsippene etter naturmangfoldloven §8-12:
§8 – Kunnskapen anses som god nok i denne saken.
§9 – Føre – var- prinsippet vurderes som god nok.
§10 – Økosystemets tilnærming og samlet belastning vurderes til å ikke bli større.
§11 – Kostnadene og miljøforringelsene skal bæres av tiltakshaver.
§12 – Tiltakshaver er ansvarlig for at miljøforsvarlige teknikker nyttes.

Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune vedtar å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av
to boligtomter på anslått 1000m2 , oppføring av 2 eneboliger, 2 garasjer og utbedring av
adkomstveg som omsøkt.
Som vilkår settes:
 Boligtomtene kan kun bebygges med enebolig og garasje
 Bebygd areal kan ikke overskride 35 % på den enkelte tomten
 Hver tomt skal ha 300 m² MUA
 Hver tomt skal ha minimum 2 parkeringsplasser
 Før fradeling skal det foreligge dokumentasjon på sikkert drikke- og slokkevann
 Før fradeling skal det foreligge godkjent utslippstillatelse
 Før fradeling skal det foreligge godkjenning for utvidet bruk av eksisterende avkjørsel fra
Statens vegvesen
 Før fradeling skal det foreligge eksklusive adkomstretter for den respektive boligtomt for
bruk av privat kjøreveg
 Boligen og utearealer som medregnes i MUA skal tilfredsstille kravene i Veileder til
retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016).
Støyskjermingstiltak skal etableres om dette er nødvendig.
 Det kreves uavhengig kontroll for bygningsfysikk i byggesaken.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at tiltakene
ikke vil få vesentlig konsekvenser for området.

