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Søknad om dispensasjon fra
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Bakkebo - oppføring av
hytte - gbnr 147/42 - 7288
Soknedal - tiltakshavere
Kjersti Busklein og Olav
Berg
180920 Berg FH 135
FURUTANGEN Pluss '16

Ingress
Behandling av dispensasjon i medhold av plan- og bygningsloven kap. 19.
Saksopplysninger
Bakgrunn
Sigvartsen DESIGN AS har på vegne av Kjersti Busklein og Olav Berg søkt om dispensasjon fra
reguleringsplanen Bakkebo (planID: 2009006). Det søkes dispensasjon for oppføring av en
100m2 stor fritidsbolig på eiendommen gbnr. 147/42.

Beliggenhet
Omsøkt eiendom ligger Sør for Ramstadsjøen.

Figur 1: Omsøkt eiendom er anvist med rødt omriss og rød pil.

Dagens situasjon
Eiendommen gbnr. 147/42 er i følge matrikkelen en ubebygd eiendom, fradelt i 2015. Omsøkt
område er i AR5 klassifisert som annet markslag.

Figur 2: Situasjonskart. Viser omsøkt eiendom med rødt omriss.

Det foreligger tinglyst erklæring som sikrer veirett til eiendommen gbnr. 147/40 og eiendom
147/19.
Følgende kartinnsynsløsninger er undersøkt:
 NVE Atlas (flom- og skredfare) – ingen registrerer som berører tiltaket.
 Naturbase (natur, kulturminner, friluftsliv, MIS) - ingen registrerer som berører tiltaket.
 Kommunens viltkart – ingen registrerer som berører tiltaket.
Planavklaring
Eiendommen gbnr. 147/42 omfattes av reguleringsplanen Bakkebo (planID: 2009006). Deler av
fritidsboligen søkes oppført på et areal avsatt til «privat veg/adkomst». Det søkes dispensasjon
fra arealformålet.

Figur 3: Reguleringsplanen «Bakkebo». Omsøkt eiendom er anvist med rødt omriss.

Figur 4: Innsendt situasjonskart. Viser omsøkt plassering av fritidsboligen med reguleringsplanen som
bakgrunnskart.

Søkers begrunnelse for søknaden
Søkers begrunnelse er vedlagt i sin helhet. Oppsummert baserer begrunnelsen seg på at
dispensasjonen ikke vil gi presedens for øvrig bebyggelse, at veibane til øvrig bebyggelse er
ivaretatt og at plasseringen ikke tilsidesetter hensikten med reguleringsplanen.
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.
Høring/nabovarsel
Intet.
Vurdering
Reguleringsplanen legger opp til at det skal anlegges en intern veg på tvers av omsøkt eiendom. I
reguleringsplanen har vegen arealformålet «privat veg/adkomst». Som en følge av at den interne
vegen ender på omsøkt eiendom, vurderer Rådmannen at endringen ikke i særlig grad vil påvirke
eller medføre ulempe for de øvrige eiendommene. Noe som også understøttes av at det ikke har
kommet inn merknader fra naboeiendommene. Rådmannens videre vurdering er at avviket fra
reguleringsplanen er lite og ikke går på bekostning av videre utbygging av planområdet.
Det er uklart hvorvidt det under utarbeidelsen av reguleringsplanen var forståelse for at
vegformålet ville legge føringer for hvordan eiendommene kunne utnyttes, noe søker også gir
uttrykk for i sin begrunnelse. Slik Rådmannen ser det vil innvilgelse av dispensasjon medføre at
eiendommen kan utnyttes på en mer formålstjenlig måte, uten at dette vil medføre ulempe for
andre. Rådmannen vurderer med dette at fordelene ved å innvilge dispensasjon er klart større enn
ulempene.
Rådmannens videre vurdering er at innvilgelse av dispensasjon ikke vil medføre at
reguleringsplanen blir vesentlig tilsidesatt, dette all den tid det fortsatt vil være mulig å etablere
adkomst til øvrige eiendommen innenfor planområdet.

Vurdering etter 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 reguleringsplanen «Bakkebo» for
oppføring av omsøkt fritidsbolig på eiendommen gbnr. 147/42.
Vedtaket begrunnes med at dispensasjonen ikke setter planen vesentlig til side og at fordelene
ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven § 19-2.

