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Ingress
Behandling av dispensasjon i medhold av plan- og bygningsloven kap. 19.
Saksopplysninger
Bakgrunn

Børø Byggservice AS har søkt om dispensasjon fra reguleringsplanen slettet hyttefelt (planID:
2012007). Det søkes dispensasjon for å føre opp en fritidsbolig på eiendommen gbnr. 49/40.
02.07.2018 ble det gitt tillatelse til oppføring av en fritidsbolig på eiendommen. Søknaden var i
tråd med reguleringsplanen. Bygningen ble deretter oppført og kommunen fikk så en
henvendelse fra en nabo som mistenkte at plasseringen var feil. Rådmannen har vært på befaring
og konkludert med at bygningen ikke er bygget i tråd med tillatelsen som ble gitt 02.07.2018.
Søknaden er således et forsøk på å lovliggjøre en allerede oppført fritidsbolig.
Beliggenhet
Omsøkt eiendom ligger nord for Ramstadsjøen.

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

Dagens situasjon
Omsøkt eiendom er i følge matrikkelen en ubebygd eiendom etablert i 2018. Eiendommen er i
AR5 klassifisert som produktiv skog.
Følgende kartinnsynsløsninger er undersøkt:
 NVE Atlas (flom- og skredfare) - ingen registreringer som berører tiltaket.
 Naturbase (natur, kulturminner, friluftsliv, MIS) – ingen registreringer som berører
tiltaket.
 Kommunens viltkart – ingen registreringer som berører tiltaket.

Figur 2: Situasjonskart. Omsøkt eiendom er anvist med rødt omriss.

Figur 3: Flyfoto fra 2016. Viser omsøkt eiendom med rødt omriss.

Figur 4: Situasjonskart til venstre var med i opprinnelig byggesøknad. Situasjonskart til høyre viser faktisk
plassering.

Planavklaring
Omsøkt eiendom omfattes av reguleringsplanen Slettet hyttefelt (planID: 2012007).

Figur 5: Situasjonskart som var vedlagt søknaden. Viser omsøkt plassering med reguleringsplanen som bakgrunn.
Skravert felt angir hensynssone for grønnstruktur.

Søkers begrunnelse for tiltaket
Begrunnelsen er vedlagt i sin helhet. Oppsummert baserer begrunnelsen seg på at det kun er en
liten del av hensynssonen som blir berørt og at hensynet bak hensynssonen for grønnstruktur
derfor ikke blir vesentlig tilsidesatt.
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
Det er innkommet 1 merknad fra Ola Haukdal, eier av eiendom gbnr. 49/6. Merknaden er
vedlagt. Oppsummert baserer den seg på at fritidsboligen har en rekke feil, er i strid med
reguleringsplanen og at vegen er inntegnet på hans eiendom.
Trøndelag fylkeskommune i brev datert, 22.03.2019
Ingen merknader.
Fylkesmannen i Trøndelag i brev datert, 01.04.2019
Ingen merknader, men minner om prinsippene i naturmangfoldloven.

Vurdering
Slik Rådmannen ser det legger reguleringsplanen opp til at det kan bygges innenfor tomtegrensa,
såfremt bebyggelsen ikke er lokalisert innenfor hensynssone for grønnstruktur. Hensynssonen for
grønnstruktur er lagt som et belte rundt vassdraget og har til formål å hindre inngrep i vassdraget
og vegetasjonen rundt vassdraget, noe det også er vist til i reguleringsbestemmelsene § 2,
bokstav o). Det kan virke som om hensynssonen rundt vassdraget er lagt som et belte med 25m
avstand fra vassdragskanten på hver side, uten at det er foretatt en konkret vurdering av bredden
på hensynssonen. Dette blir spesielt synlig på områder hvor hensynssonen langs vassdraget
fortsetter forbi veien.
Fritidsboligen vil på det korteste punktet være ca. 24m fra vassdraget. Et annet, og avgjørende
punkt er at det mellom omsøkt fritidsbolig og vassdraget går en veg, noe Rådmannen mener gjør
at omsøkt plassering ikke vil ha negativ påvirkning på vassdraget eller vassdragsbeltet.
Rådmannen mener i utgangspunktet det er uheldig å dispensere fra en nylig vedtatt
reguleringsplan (2014). I dette tilfellet dreier det seg imidlertid om et mindre avvik fra
reguleringsplanen som ikke vil medføre at formålet bak hensynssonen blir vesentlig tilsidesatt.
Dette fordi avviket er lite og ikke vil få negative konsekvenser for vassdraget eller
vassdragsbeltet. Til sist vurderer Rådmannen at fordelene ved å innvilge dispensasjon er klart
større enn ulempene, dette ved at tomten kan utnyttes bedre og på en måte som er i tråd med
intensjonen til reguleringsplanen.
Rådmannen har forståelse for at plasseringen av omsøkt fritidsbolig medfører ulemper for
naboeiendommen gbnr. 49/6, men mener at dette er forhold som burde vært synliggjort og
vurdert i planprosessen, og at denne dispensasjonen må forholde seg til spørsmålet om det skal
gis dispensasjon fra hensynssone for grønnstruktur.
Vurdering av prinsippene i naturmangfoldloven § 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 reguleringsplanen Slettet hyttefelt for
oppføring av omsøkt fritidsbolig på eiendommen gbnr. 49/40.
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.

