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Ingress
Behandling av dispensasjon i medhold av plan- og bygningsloven kap. 19.
Saksopplysninger
Bakgrunn
Odd Erling Ree har søkt om dispensasjon fra reguleringsplanen Soknedal sentrum/ny E6
(planID: 2010003). Det søkes dispensasjon for oppføring av en garasje på eiendommen gbnr.
81/33.
Beliggenhet
Omsøkt eiendom ligger ved Nyhus, i Soknedal.

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

Dagens situasjon
Omsøkt eiendom er i følge matrikkelen etablert i 1978 og bebygd med én enebolig, deler av en
garasje/uthus/anneks samt en annen uregistrert bygning. Eiendommen er i AR5 definert som
bebygd.
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: Omsøkt eiendom er anvist med rødt omriss.

Figur 3: Situasjonskart som var vedlagt søknaden. Angir omsøkt garasje med svart omriss og rød pil.

Planavklaring
Omsøkt område omfattes av reguleringsplanen Soknedal sentrum/ny E6 (planID: 2010003),
regulert til bolig. Det søkes dispensasjon fra byggegrense mot vei, fastsatt i reguleringsplanen.

Figur 4: Utdrag fra reguleringsplanen Nedre Nyhuslia boligfelt. Omsøkt eiendom er anvist med rødt omriss.

Søkers begrunnelse for tiltaket
Søkers begrunnelse er vedlagt i sin helhet. Oppsummert baserer begrunnelsen seg på at
nabotomtene har oppført garasjer med lik avstand til veien.

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, 20.02.2019
Ingen merknader, men minner om aktsomhetsplikten i kulturminneloven.
Fylkesmannen i Trøndelag i brev datert, 20.02.2019
Ingen merknader, men minner om prinsippene i naturmangfoldloven.
Enhet for eiendom og kommunalteknikk i Midtre Gauldal kommune i notat datert, 27.02.2019
«Bakgrunn Odd Erling Ree har søkt om dispensasjon fra reguleringsplanen Nedre Nyhuslia
boligfelt (planID: 2016002). Det søkes dispensasjon for oppføring av en garasje på eiendommen
gbnr. 81/33.
Kartskisse viser ønsket beliggenhet og utsnitt fra reguleringsplanen fra 2017 viser byggegrensen
det må dispenseres fra.

Søkers begrunnelse for tiltaket er oppsummert basert på at nabotomtene har oppført garasjer med
lik avstand til veien.
Vurdering:
I forhold til andre garasjer så er det en garasje med lignede avstand to hus lenger sør og noen
lenger opp i feltet av nyere dato og er oppført før reguleringsplanen fra 2017 som har
byggegrense mot den kommunale vegen.
Det er planlagt økt utbygging i nærområdet og dette vil skape mer trafikk i området
Den foreslåtte plasseringen er nok ikke til et stort hinder for trafikksikkerheten da utkjøring vil
foregå der det den er i dag. Den vil ligge litt lavere enn vegen, men forholdsvis nært slik at
påkjøringen vil bli som i dag og er i dag ikke til noe stort hinder, men trafikken vil øke noe til det

nye feltet og dette vil bli rett i svingen. Flere garasjer så nære vegen kan være med å skape en
tyngde av bebyggelse som fører innskrenkende på den visuelle sikten langs vegen i sin helhet.
Garasjen vil bli liggende lavere enn vegen og i sammenheng med den korte avstanden til vegen
så kan dette skape driftsproblemer ved avstand i forhold til snøbrøyting, spesielt hvis det
plasseres hengere og andre gjenstander mot vegen.
Det som er mest tungtveiende i vurderingen for den kommunale vegmyndigheten er at
reguleringsplanen er av relativt ny dato, og det betyr at vurderingen av byggegrenser i denne er
tatt i forhold til eksisterende bebyggelse. En dispensasjon fra denne vil dermed kunne skape
presedens i forhold til byggegrensen med ytterligere plassering av garasjer langs den kommunale
vegen og dette vil da føre til at vegen gradvis bli mer uoversiktlig og trafikkfarlig, samt at det det
blir vanskelig å bli kvitt snø fra vegen.
For den kommunalvegmyndigheten ser en at plasseringen ikke er relativt til stor ulempe, men i
en større sammenheng vil dette være med å kunne gi en uønsket fremtidig sitasjon med flere
dispensasjoner fra reguleringsbestemmelsene. Vi vektlegger dette tyngst og derfor er det ikke
ønskelig at det gis dispensasjon fra byggegrensen».
Vurdering
Kommunens vegmyndighet har vært på befaring og skriver i sin uttalelse at garasjen kan
innskrenke den visuelle sikten langs vegen og medføre driftsproblemer ift. snøbrøyting.
Rådmannen vurderer dette som svært uheldig og vurderer videre at innvilgelse av dispensasjon
vil sette planen vesentlig til side, dette ved at formålet med en byggegrense bla. er snø lagring og
sikring av god sikt for trafikantene.
Reguleringsplanen ble vedtatt i 2010 og det er ikke tidligere blitt innvilget dispensasjon fra
byggegrensen. Innvilgelse av dispensasjon i denne saken vil derfor kunne skape presedens for
lignende, fremtidige saker. Noe som igjen kan medføre aksept for bygging i strid med
byggegrensen, til ulempe for trafikksikkerhet og kommunens behov for å vedlikeholde vegen.
Rådmannen har forståelse for tiltakshavers ønske om en garasje innenfor byggegrensen, men
vurderer at dette ikke er et hensyn som kan tillegges avgjørende vekt i dispensasjonsvurderingen.
Et siste moment i vurderingen er at eiendommen ligger i umiddelbar nærhet til et område hvor
det planlegges fremtidig boligutbygging. Utbygging av området vil medføre trafikkøkning, slik
at området blir ytterligere trafikkfarlig.
Rådmannens videre vurdering er at fordelene ved å innvilge dispensasjon ikke er klart større enn
ulempene.
Vurdering etter prinsippene i naturmangfoldloven §8-12
§8 – Kunnskapen ansees 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 avslår søknad om dispensasjon for oppføring av omsøkt garasje på
eiendommen gbnr. 81/33.
Vedtaket begrunnes med at fordelene ved å innvilge dispensasjon ikke er klart større enn
ulempene og at innvilgelse av dispensasjon vil sette planen vesentlig til side.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven § 19-2.

