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Ingress
Behandling av dispensasjon i medhold av plan- og bygningsloven kap. 19.
Saksopplysninger
Bakgrunn
Espen Skjærvold har søkt om dispensasjon fra reguleringsplanen Slette hyttefelt
(planID:2012007). Det søkes dispensasjon for riving og oppføring av ny hytte samt flytting av
eksisterende anneks på eiendommen gbnr. 49/9.
Det foreligger erklæring fra eier av eiendom gbnr. 49/38 som gir tillatelse til oppføring av
fritidsbolig 1m fra felles grense.
Beliggenhet
Omsøkt eiendom ligger nord for Ramstadsjøen.

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

Dagens situasjon
Eiendommen gbnr. 49/9 er i følge matrikkelen etablert i 1975 og bebygd med 1 fritidsbolig og 1
garasje/uthus/anneks. Det er i tillegg en uregistrert bygning som delvis er oppført på eiendom
gbnr. 49/9 og delvis på eiendom gbnr. 49/38. Omsøkt område er i AR5 klassifisert som bebygd.

Figur 2: Eksisterende anneks. Bilde fra 2015. Tatt i forbindelse med innføring av eiendomsskatt.

Figur 3: Eksisterende uthus. Bilde fra 2015. Tatt i forbindelse med innføring av eiendomsskatt.

Figur 4: Eksisterende hytte. Bilde fra 2015. Tatt i forbindelse med innføring av eiendomsskatt.

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.

Figur 5: Bygningstegninger som var vedlagt søknaden.

Planavklaring
Det omsøkte arealet omfattes av reguleringsplanen Slette hyttefelt (planID: 2012007), hvor
området er avsatt til fritidsbebyggelse.
Det fremgår følgende av §2 a): «Det kan bare føres opp ei hytte med tilhørende uthus eller
anneks på hver tom (i alt to bygg)». Riving og oppføring av ny og større hytte er ansett som
etablering av ny bebyggelse, noe som medfører at det oppføres en tredje bygning, som dermed er
i strid med reguleringsplanen. Flytting av bygninger er også ansett som etablering av ny
bebyggelse, noe som innebærer at også dette tiltaket er i strid med reguleringsplanen.
Videre fremgår det følgende av §2f): «Hytte, uthus/anneks skal ha saltak med lik takvinkel.
Takvinkel skal ikke være større enn 35 grader. Hovedhytte og anneks/uthus skal være mest mulig
enhetlig i form, materialvalg og farge.». De 3 eksisterende bygningene på eiendommen har alle
ulik takvinkel og form. Annekset har saltaksform med torv og en takvinkel på ca. 19o. Uthuset
har pulttak (ikke regnet ut takvinkel). Omsøkt hytte har en takvinkel på 29o, og er således i strid
med reguleringsplanen da den er ulik de eksisterende bygningene på eiendommen.

Figur 6: Situasjonskart som var vedlagt søknaden. Viser omsøkt fritidsbolig og omsøkt plassering av anneks.

Figur 7: Situasjonskart. Viser dagens situasjon på omsøkt eiendom.

Figur 8: Utsnitt fra reguleringsplanen «Slette hyttefelt». Omsøkt eiendom er anvist med rødt omriss.

Søkers begrunnelse for søknaden
Begrunnelsen ligger vedlagt. Oppsummert baserer begrunnelsen seg på at det er uhensiktsmessig
å bygge en ny hytte med takvinkel på 19o, at bygningene vil få et helhetlig uttrykk og at mange
av de gamle eksisterende hyttene i området har 3 eller flere bygninger.

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
Trøndelag fylkeskommune i brev datert, 25.02.2019
Ingen merknader, men minner om aktsomhetsplikten i kulturminneloven.
Fylkesmannen i Trøndelag i brev datert, 08.03.2019
Ingen merknader, men minner om prinsippene i naturmangfoldloven.
Fylkesmannen i Innlandet/sekreteriat for Villreinnemnda for Forollhogna i e-post datert,
20.03.2019
«Viser til kommunens oversendelse av søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Slette
hyttefelt. Hyttefeltet ligger i sone 3, bygdenært område i regional plan for Forollhogna.
Sekretariatet vurderer tiltak på eksisterende bebyggelse i dette området som kurant i forhold til
villreineinteresser og regional plan, og planen vil ikke bli lagt fram for Villreinnemnda for
Forollhogna til behandling.»
Vurdering
Takvinkel
De 3 eksisterende bygningene er av eldre karakter, oppført før reguleringsplanen ble vedtatt.
Reguleringsplanen krever at bygningene skal ha «lik takvinkel», noe som innebærer at den nye
fritidsboligen må ha en takvinkel som svarer til anneksets takvinkel på 19o. Rådmannen er enig i
søkers begrunnelse om at det er lite hensiktsmessig å bygge en ny hytte med takvinkel på 19o. En
takvinkel på 19o vil videre gi dårligere vannavrenning, dårligere utnyttelse av det bebygde
arealet i tillegg til at det gir større belastning på bygningskonstruksjonen ved mye snø.
Rådmannen konkluderer med at fordelene ved å innvilge dispensasjon for takvinkelen på omsøkt
fritidsbolig er klart større enn ulempene. Rådmannens videre vurdering er at innvilgelse av
dispensasjon for takvinkel ikke vil sette reguleringsplanen vesentlig til side, dette fordi
bygningene allerede har ulik takvinkel og at bygningene blir plassert på en slik måte at det ikke
blir iøynefallende at takvinkelen er ulik.
Flytting av bygninger betraktes i plan- og bygningslovens forstand som riving og oppføring av
ny bygning. Reguleringsplanens bestemmelse om takvinkel vil derfor også være gjeldende for
annekset. Rådmannen har forståelse for tiltakshavers ønske om å flytte annekset for å få plass til
en ny og større fritidsbolig og mener det vil være uforholdsmessig å kreve at takvinkelen skal
endres. Rådmannen vurderer det som positivt i et miljøperspektiv at en eksisterende bygning kan
flyttes og gjenbrukes på samme eiendom. Rådmannen konkluderer med at fordelene ved å

innvilge dispensasjon for takvinkel på annekset er klart større enn ulempene, og at innvilgelse av
dispensasjon ikke vil sette reguleringsplanen vesentlig til side. Dette fordi bygningene allerede
har ulik takvinkel og at bygningene blir plassert på en slik måte at det ikke blir iøynefallende at
takvinkelen er ulik.
Antall bygninger på tomten
Søknaden begrunnes bla. med at flere av de andre hyttene i området har 3 eller flere bygninger.
Rådmannen kan ikke se at det tidligere er blitt innvilget dispensasjon fra reguleringsplanen. Det
fremgår likevel tydelig av figur 8 at flertallet av de omkringliggende eiendommene har 3 eller
flere bygninger. Rådmannen mener dette har bakgrunn i at eiendommene på vest-siden av vegen
er etablert før reguleringsplanen ble vedtatt. Motsetningsvis er eiendommene på øst-siden av
vegen nye tomter som ble tatt inn i da reguleringsplanen ble vedtatt i 2014.
Rådmannen har forståelse for at det kan oppleves som urettferdig at en ny reguleringsplan legger
føringer for videre utvikling av en allerede etablert fritidseiendom. Rådmannen mener likevel at
bestemmelsen bør følges og at den er gjeldende for eksisterende fritidsbebyggelse, dette all den
tid det ikke er differensiert i planbestemmelsene. Dersom det skal åpnes opp for at eiendommer
etablert før reguleringsplanen ble vedtatt skal ha andre regler enn fremtidig fritidsbebyggelse,
mener Rådmannen at planbestemmelsene må endres. På denne måten sikres likebehandling.
Et annet moment er at innvilgelse av dispensasjon kan danne presedens for lignende, fremtidige
saker. Reguleringsplanen legger opp til at det kan etableres 20 fremtidige fritidsboliger. Dersom
det åpnes opp for at fritidseiendommene kan etablere 3 eller flere bygninger vil nedbyggingen av
planområdet og konsekvensene for naturen bli betydelig større enn det reguleringsplanen legger
opp til. Rådmannen mener på bakgrunn av dette at innvilgelse av dispensasjon for antall
bygninger vil medføre at reguleringsplanen settes vesentlig til side.
Søkers argumentasjon baserer seg på individuelle hensyn. Slike hensyn vil normalt ikke tillegges
avgjørende vekt i dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven, jf. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008)
s. 242. Rådmannen legger derfor til grunn at disse hensynene ikke kan tillegges særlig vekt og
konkluderer med at fordelene ved å innvilge dispensasjon ikke er klart større enn ulempene.
Eiendomsgrensene er av lav posisjonskvalitet og Rådmannen henstiller derfor at det stilles vilkår
om oppmåling av eiendomsgrensene. Dette for å sikre at bygningen blir oppført på korrekt
eiendom.
Vurdering av prinsippene i naturmangfoldlovens § 7-12:
§ 8 – Kunnskapsgrunnlaget anses som godt nok i denne saken.
§ 9 – Føre-var-prinsippet vurderes som ikke relevant.
§ 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 §2.1. f) i reguleringsplanen Slettet
hyttefelt for oppføring av omsøkt fritidsbolig og flytting av omsøkt anneks.
Vedtaket begrunnes med at reguleringsplanen ikke settes vesentlig til side og at fordelene ved å
innvilge dispensasjon er klart større enn ulempene.

Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven § 19-2.
Det settes følgende vilkår:
 Det må gjennomføres oppmåling av usikre grenser.
 Antall bygninger på eiendommen må ikke overskride 2stk. Realisering av omsøkte tiltak
er derfor betinget av reduksjon av antall bygninger.

