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Den som har lovlig forfall eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra snarest mulig via e-post til
postmottak@orland.kommune.no, slik at varamedlem kan bli kalt inn.
Varamedlem møter etter nærmere innkalling.
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Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av protokollunderskrivere
Dispensasjon for oppføring av bassengbygg på gnr. 6,
bnr. 36, Olsvika
Dispensasjon fra reguleringsplan Stabbursholmen for
veg til hytter på 159/22, 159/53 og 159/54 over 159/1
Samlesak for delegasjonssaker
Tillatelse til tiltak - gnr 161 bnr 2 - Gartkviga Oppføring av mobilmast med hytte
Vedtak om deling - Gnr 177 bnr 48 - Fradeling av
grunneiendom
Dispensasjon fra reguleringsplan og tillatelse til tiltak gnr 25 bnr 142 - Rasums Ekkerskards vei 18 Oppføring av enebolig
Utslippstillatelse og tillatelse til tiltak for rehabilitering
av avløpsanlegg - gnr 26 bnr 2 og 26 - Furunesveien
235 og 237
Utslippstillatelse og tillatelse til rehabilitering av
avløspanlegg - gnr 27 bnr 5 og 16 - Skavdalsveien 72
og 74
Utslippstillatelse og tillatelse til tiltak for vann- og
avløpsanlegg til enebolig - gnr 73 bnr 149 Rømmesveien 283
Tillatelse til bruksendring av 2. etasje i garasje bil
boenhett og tillatelse til tiltak - gnr 180 bnr 96 Innstrandveien 9
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Ferdigattest avløpsanlegg - gnr 13 bnr 69 Ryskogveien 271
Ferdigattest vann- og avløpsanlegg - gnr 1 bnr 2 m.fl. Husøyveien 384, 386, 390, 399, 401, 403 og 405
Dispensasjon fra bestemmelser i kommunedelplan for
Bjugn kommune og tillatelse til tiltak - gnr 84 bnr 52 Haldorhamnveien 230 - Oppføring av påbygg
Vedtak - Utslippstillatelse og tillatelse til tiltak for
rehabilitering av avløpsanlegg - gnr 171 bnr 83 Ryggaveien 233
Ferdigattest - gnr 34 bnr 11 - Høybakkskardet 98 Rehabilitering av pipe
Tillatelse til tiltak - gnr 29 bnr 48 - Klakkenveien 186 Innstallasjon av brannalarmanlegg i Bjugn
transformatorstasjon
Ferdigattest - gnr 13 bnr 69 - Ryskogveien 271 Bruksendring av våningshus, riving av fjøs og
oppføring av enebolig
Tillatelse til tiltak - gnr 85 bnr 65 - Vasøyveien 113 Oppføring av påbygg
Ferdigattest avløpsanlegg - gnr 1 bnr 16 Grønndalsveien 96
Ferdigattest avløpsanlegg - gnr 38 bnr 89 - Sørliveien
23
Tillatelse til tiltak for sikring mot stormflo og snuplass
for traktor - gnr 11 bnr 8 - Bjugnholmen 3
Vedtak - Utslippstillatelse og tillatelse til tiltak for
vann- og avløpsanlegg- gnr 11 bnr 8 - Bjugnholmen 3
Ferdigattest - gnr 26 bnr 2 - Furunesveien 235 og 237 Rehabilitering av avløpsanlegg for utslipp av sanitært
avløpsvann
Ferdigattest - gnr 171 bnr 83 - Ryggaveien 233 Rehabilitering av avløpsanlegg
Rammetillatelse - gnr 20 bnr 605 - Myrullveien 20 Oppføring av industri-/lagerbygg
Tillatelse til tiltak uten ansvar - gnr 182 bnr 3 Austråttveien 349 - Oppføring av tilbygg
Vedtak - Opphevelse av ferdigattest og endringa av
gitt tillatelse - 166/41
Ferdigattest - gnr 171 bnr 83 - Riving av brannskadet
bolig og oppføring av ny enebolig
Ferdigattest - gnr 166 bnr 347 - Brynjeveien 7 Oppføring av enebolig
Ferdigattest - gnr 33 bnr 224 - Saltnesveien 20 - Vannog avløpsanlegg
Dispensasjon fra kommunedelplan og tillatelse til
tiltak - gnr 77 bnr 5 - Jøssundveien 466 - Oppføring av
garasje
Vedtak om deling - Gnr 170 bnr 22 - Uthaugsveien 175
- Fradeling av boligeiendom
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Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - gnr 81 bnr 58 Manndalsveien 109 - Oppføring av garasje
Midlertidig brukstillatelse - tiltak med ansvarsrett gnr 166 bnr 41 - Ivers vei 17 - Oppføring av bolig og
garasje
Midlertidig brukstillatelse enebolig - gnr 34 bnr 34 Moloveien 7
Midlertidig brukstillatelse enebolig - gnr 33 bnr 224 Saltnesveien 20

Ørland rådhus, 29.03.2022
Hans Eide
Leder
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Ørland kommune

Vår ref.
Saksbehandler
Dato

22/1396 - 1
Anne Margrethe Standahl
29.03.2022

Saksframlegg

Saksnr.
22/025

Utvalg
Planutvalg

Møtedato
05.04.2022

Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste godkjent uten merknad.
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Ørland kommune

Vår ref.
Saksbehandler
Dato

22/1396 - 2
Anne Margrethe Standahl
29.03.2022

Saksframlegg

Saksnr.
22/026

Utvalg
Planutvalg

Møtedato
05.04.2022

Valg av protokollunderskrivere
Som protokollunderskrivere velges følgende:
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Ørland kommune

Vår ref.
Saksbehandler
Dato

21/6543 - 7
Mari Sørli
29.03.2022

Saksframlegg

Saksnr.
22/027

Utvalg
Planutvalg

Møtedato
05.04.2022

Dispensasjon for oppføring av bassengbygg på gnr. 6, bnr. 36, Olsvika
Kommunedirektørens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §19-2 gir Ørland kommune ved planutvalget
dispensasjon fra pbl. § 1-8, arealformål og § 2 (plankrav) i kommuneplanens arealdel (KPA) for
oppføring av bassengbygg på eiendommen med gnr. 6, bnr. 36.
Dispensasjonsvilkår:
1. De fire store fastvinduene på bygningens sørøst-fasade tas bort slik at vindusflatene reduseres.
2. Bygningen skal ha trekledning og mørke naturfarger på yttervegg. Taktekking skal være matt og
mørk. Grått og hvitt unngås.
3. Vegetasjonen nedenfor etablert parkeringsplass bevares.
4. Det skal tilrettelegges med synlig eller merket sti til båtbrygge og naust, og for ferdsel til LNFRområdet på haugen bak fritidsboligen ytterst mot sjøen.
Begrunnelse:
Hensynene bak arealformålet og plankravet i KPA vil ikke bli vesentlig tilsidesatt som følge av en
dispensasjon. Bassengbygget får et lite bygningsvolum som plasseres godt i terrenget, samlet med
fritidsboligen. Den vil ikke være til hinder for videreutvikling av naustområdet og vil ikke ha en
negativ innvirkning på naturverdier. Forutsatt at gitte vilkår blir oppfylt, vil heller ikke hensynet bak
bestemmelsen i pbl. § 1-8, eller nasjonale interesser, bli vesentlig tilsidesatt. Vilkår for
dispensasjonen vil bidra til å ivareta hensynet til landskapet og minimere tiltakets privatiserende
effekt.
Spesielle personlige helsemessige forhold er tillagt vekt ved vurdering av fordeler og ulemper. Etter
en samlet vurdering er fordelene funnet klart større enn ulempene. For nærmere begrunnelse vises
det til administrasjonens vurderinger.

Sammendrag
Det er omsøkt et bassengbygg på 88 m2 på eiendommen med gnr. 6, bnr. 36 (6/36) ved Olsvika. Det
er tidligere søkt om dispensasjon for oppføring av bassengbygg på eiendommen, og det ble da gitt
avslag. Plasseringen av bassengbygget er i herværende søknad endret slik at bygningen nå ligger
nærmere fritidsboligen og trukket bort fra dyrkbar mark og sti til småbåthavn. Tiltaket fordrer
dispensasjon fra pbl. § 1-8 (det generelle bygge- og deleforbudet i 100-metersbeltet til sjø),
arealformålet naust til fritidsbebyggelse og plankravet (§2) i KPA.
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Administrasjonen har vurdert at ny plassering forbedrer situasjonen vesentlig slik at tiltaket ikke
lenger er fysisk til hinder for ferdsel i strandsonen. Det er fra administrasjonens side foreslått vilkår
som vil bidra til å redusere tiltakets privatiserende effekt. Forutsatt at vilkårene blir oppfylt vil ikke
tiltaket føre til en tilsidesettelse av hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, lovens
formålsbestemmelse, nasjonale eller regionale interesser. Administrasjonen mener at dispensasjon
kan innvilges med vilkår.

Sakens bakgrunn og innhold
Saken gjelder oppdatert søknad om dispensasjon fra pbl. § 1-8, arealformål (naustområde for
fritidsbebyggelse) og plankravet (§ 2) i KPA for oppføring av bassengbygg med 88 m2 BYA på 6/36,
ved Olsvika. Det er tidligere søkt om dispensasjon fra pbl. § 1-8 og plankravet for oppføring av
bassengbygg på 6/36 og dispensasjonen ble behandlet i planutvalgets møte den
21.09.2021(vedtaksnr. 21/055) der planutvalget ga avslag. Begrunnelsen for avslaget var blant annet
at tiltaket ville være til hinder for ferdsel i strandsonen og berøre dyrkbar mark. I ny søknad er
plasseringen av tiltaket endret. Bassengbygget er trukket lengre bort fra både dyrkbar mark og sjø,
og ønskes nå plassert nærmere eksisterende fritidsbolig.

Figur 1 - tidligere omsøkt plassering

Figur 2 - Ny plassering

Bygget vil inneholde et basseng og et garderoberom med dusj og toalett. Bassengbygget oppføres
med pulttak med høyeste gesims ca 3,6 m over terreng og bygges inn i terrenget.
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Planstatus
Eiendommen 6/36 er fradelt og oppmålt med et beregnet areal 13 509 m2 og er bebygd med
fritidsbolig, naust og uthus. Etter oppføring av tiltaket blir samlet bebygd areal på eiendommen ca.
287 m2. Det utgjør en utnyttelsesgrad på 11,6%.
Tiltaket ønskes plassert i området som ikke er regulert. Arealet er i kommuneplanens arealdel for
Bjugn 2019-2031 satt av til arealformål nåværende fritidsbebyggelse - F2 Naustområde for
fritidsbebyggelsen. Bassengbyggets planlagte plassering er innenfor 100-metersbeltet langs sjøen (ca.
36,5 meter fra sjøen), hvor området i sjø er satt av til arealformålet «Småbåthavn».
Tiltaket kan ikke tillates uten dispensasjon. Dispensasjon er omsøkt.
Begrunnelse for søknad om dispensasjon:
«Bassengbygget ligger tett inntil eksisterende fritidsbolig som en naturlig del av dette, og vil gli inn i
et lenge etablert hytteområde med naust og anlegg i sjø. Som vil fremgår av vedlegg til byggesak vil
bygget ikke utgjøre noen ny vesentlig del av området rundt Olsvika, da det allerede er etablert mye
bebyggelse i området [...]. Bygget ligger med god avstand til dyrkbar mark, og vil også være svært
begrenset synlig fra sjøen og fra øvrig bebyggelse i området. Området fremstår i dag som innmark
inntil eksisterende fritidsbebyggelse. Siden bygget ligger tett inntil eksisterende fritidsbolig er dette
klart å oppfatte som en privat del av eiendommen, det er derfor ikke naturlig med allmenn ferdsel
her, og det er i dag heller ingen kjent allmenn ferdsel rundt fritidsboligen. Plasseringen utgjør
overhodet heller ikke noe hinder for ferdsel i forbindelse med sjøen og den lokale båthavna eller
strandsonen. Bygget blir liggende i et etablert område, og får ingen negative konsekvenser for den
allmenne bruken av området. Ingen naboer har innsigelser mot tiltaket. Selv om formålet med
strandsonen skal praktiseres strengt, er vi derfor av den formening at de positive sider for tiltakshaver
må vurderes til å være klart større enn de minimale ulemper eller ingen konsekvenser som måtte
være for allmennheten i strandsonen med dette tiltaket.»
Høring:
Tiltaket berører nasjonale og regionale interesser. Saken ble sendt på høring til Statsforvalteren i
Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune den 14.12.2021.
Trøndelag fylkeskommune hadde ingen merknader til det omsøkte tiltaket og skrev følgende:
«Så langt vi kan se vil ikke hensynet bak PBL § 1-8 bli vesentlig tilsidesatt ved innvilgelse av
dispensasjon. Videre vil ikke bygget være til hinder for ferdsel i strandsonen.»
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Statsforvalteren i Trøndelag hadde flere merknader til omsøkt dispensasjon. De frarådet å gi
dispensasjon for oppføring av bassengbygg som omsøkt og vil vurdere å påklage et positivt vedtak.
De har skrevet følgende i sin uttalelse:
«Vi viser til vår uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av bassengbygg Ole Kristoffers vei 44 - Ørland 6/36, datert 16.08.2021, hvor vi frarådet at det ble gitt dispensasjon
som omsøkt. I ny søknad er bassengbygget flyttet lenger inn på land og nærmere fritidsboligen.
I dette området er det ikke satt byggegrense i kommuneplanens arealdel, og dermed gjelder
byggeforbudet i strandsonen, jf. PBL § 1-8. I henhold til statlige planretningslinjer for differensiert
forvaltning av strandsonen langs sjøen (rev. mai 2021) er Ørland kommune i sone 2, hvor
byggeforbudet i strandsonen skal praktiseres strengt.
I henhold til retningslinjene skal avklaring av arealbruk i strandsonen skje gjennom planlegging, og
ikke gjennom enkeltvise dispensasjoner. Dette gjøres først og fremst i kommuneplanens samfunns- og
arealdel. Kommunene skal legge retningslinjene til grunn i planarbeidet og vurdere strandsonen i et
helhetlig og langsiktig perspektiv. Arealbruken skal vurderes konkret mot de interesser som gjør seg
gjeldende i ulike deler av strandsonen.
Arealet er i kommuneplanens arealdel avsatt til arealformålet «Naust for fritidsbebyggelsen», og
bassengbygg er dermed ikke et tiltak som det er åpnet for.
Eiendommen har mye bygningsmasse allerede, og en tillatelse til et bassengbygg i tillegg vil føre til
økt privatisering i området. En dispensasjon til bassengbygg vil ytterligere forringe allmennhetens
tilgang til strandsonen, og dispensasjonen vil kunne skape en svært uheldig presedensvirkning for
lignende søknader senere.»
Administrasjonens vurdering
Dispensasjonsvurdering
Det følger av pbl. § 19-2 at kommunen kan gi dispensasjon så fremt de to vilkårene etter samme
bestemmelse er oppfylt. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det
dispenseres fra, hensynene i lovens formålsbestemmelse eller nasjonale eller regionale interesser,
blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må det foretas en interesseavveining der fordelene ved tiltaket må
være klart større enn ulempene. Ved dispensasjon fra loven skal det legges særlig vekt på
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet.
Dispensasjon er en snever unntaksregel som kan benyttes i enkeltstående tilfeller som ikke skaper
uheldige presedensvirkninger som igjen kan ha som følge at de i praksis setter bestemmelser i plan til
side.
Vurdering av tiltaket ihht. Naturmangfoldsloven (nml):
Ifølge naturmangfoldlovens § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8- 12 vurderes ved utøving av offentlig
myndighet i alle saker som berører naturmangfold.
nml. § 8 (Kunnskapsgrunnlaget)
Kunnskapsgrunnlaget bygger på eksisterende registreringer. De nasjonale miljødatabasene
Naturbase, Miljøstatus og artskart er benyttet.
Arealet som skal bebygges er et opparbeidet hageareal. Det er ikke registrert sårbare eller truede
arter i området, heller ikke svartelistede fremmedarter.


nml. § 9 (føre – var- prinsippet)
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Den eksisterende kunnskapen om området vurderes som tilfredsstillende, og føre - var –
prinsippet legges derfor ikke til grunn.


nml. § 10 (samlet belastning)
Det er lite som taler for at tiltaket vil påvirke naturmangfoldet negativt eller at saken vil danne
presedens. Tiltaket fører ikke til økt personbelastning på området. Dersom det er fremmede arter
på arealet som blir berørt av byggearbeider er det viktig at det gjøres tiltak for at disse ikke spres.


nml. § 11 (kostnader ved miljøforringelse)
Det er lite sannsynlig at det vil være nødvendig med særskilte tiltak for å ivareta
naturmangfold, men eventuelle kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet
må dekkes av tiltakshaver. Det kan være kostnader forbundet med å sikre miljøforsvarlige teknikker
eller kostnader til gjenopprettende tiltak i ettertid.
 nml. § 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)
Tiltaket berører ikke sårbare naturtyper. Det er likevel viktig at terreng- og byggearbeider utføres på
en skånsom måte slik at det blir minst mulig skade på omkringliggende natur.
Pbl. §1-8
Hensynene som ligger til grunn for det generelle bygge- og deleforbudet i 100-metersbeltet er at den
nære strandsonen normalt bør holdes fri for bebyggelse med naturlig terreng ut fra allmennhetens
interesse, hensyn til friluftsliv- og rekreasjon, og av interesser knyttet til landskaps- og naturfaglige
hensyn, herunder biologisk mangfold. Viktig natur-, kulturmiljø og landskap skal bevares.
Strandsonen utgjør en viktig del av grønnstrukturen i kommunen. Bygge- og deleforbudet markerer
at 100-metersbeltet langs sjøen er av nasjonal interesse.
Forbudet i § 1-8 mot bygging i 100-metersbeltet langs sjøen veier tungt. Det skal svært mye til før
dispensasjon kan gis til bygging her, spesielt i områder med stort utbyggingspress. Ørland kommune
er kategorisert som et område med stort arealpress etter statlige planretningslinjer for differensiert
forvaltning av strandsonen (SPR).
Eiendommen består i dag av nærmere 14 mål som med unntak av nåværende bebyggelse ved Olsvika
består av urørt kystlandskap i hele kystområdet mot nord.
Bygget er ved ny søknad flyttet til en plassering rett fremfor eksisterende fritidsbolig, mellom
fritidsboligen og naustet på nedsiden. Tomten på denne plassen består i dag av et stort opparbeidet
bed. Bygget vil også delvis plasseres inntil og på en flik av tilliggende parkeringsareal. Det er en
helning i terrenget der bassengbygget nå er omsøkt og videre ned til eksisterende naust. Det er bratt
bak eksisterende naust slik at dette ikke er naturlig ferdselsvei til småbåthavn eller fjæresonen.
Omsøkte plassering av bassengbygg vil i liten grad være til hinder for fri ferdsel og friluftsliv.
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Området har i lengre tid bestått av et etablert fritids- og boligområde. Arealet mellom eksisterende
naust og fritidsbolig er i dag privatisert og ikke et naturlig ferdeselsområde.
Tiltaket vil føre til større bygningsmasse på tomta. Bygget er også prosjektert med store vindusflater
mot sør-øst, dyrkbar mark og sjø. Området er allerede privatisert, og tiltaket vil føre til noe
ytterligere privatisering. Det er imidlertid mulig å redusere den privatiserende effekten ved
avbøtende tiltak som å redusere vindusflatene på sørøst-fasaden og beplantning foran samme
fasade. Dette bør stilles som vilkår for dispensasjonen.
Bassengbygget legges i hellende terreng med lav høyde og relativt lite volum. Bygningsvolumet vil
føye seg naturlig inn mellom eksisterende bebyggelse og være lite dominerende i landskapet og de
bebygde omgivelsene. Det vil påvirke landskapsopplevelsen i svært liten grad. For å tilpasse bygget til
landskap og omkringliggende bebyggelse på best mulig måte vil det likevel være en klar fordel om
bygningen oppføres med naturfarger og materialer, og med matt, mørk taktekking. Tiltenkt materialog fargebruk på bassengbygget går ikke fram av tegningene eller opplysninger i søknaden.
Administrasjonen mener derfor at det bør stilles vilkår og material- og fargebruk.
Andre aktuelle avbøtende tiltak kan være å tilrettelegge med synlig sti til båtbrygge og naust. Det bør
også legges til rette for ferdsel til LNFR-området på haugen bak fritidsboligen ytterst mot sjøen.
Administrasjonen mener at presedensvirkningen vil være liten, da forekomsten av slike tilfeller antas
å være lav.
Omsøkte dispensasjon setter etter administrasjonens oppfatning hensynene bak pbl. § 1-8 og
nasjonale interesser til side, men ikke i vesentlig grad.
Arealformål – naustområde for fritidsboliger i området
Arealet er i kommuneplanens arealdel avsatt til nåværende fritidsbebyggelse F2, Olsvika –
Naustområde til fritidsbebyggelsen. Hensynet bak bestemmelsen er samlokalisering av naust for
fritidsbebyggelse med felles småbåthavn i sjøen utenfor. Det er i dag oppført to naust på området.
Arealformålet inkluderer flere eksisterende fritidsboliger i området.
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Arealet der bassengbygget nå er omsøkt er lite egnet for oppføring av naust eller til innretninger/ sti i
forbindelse med naust, da det legges til den eksisterende fritidsboligens uteareal, bak eksisterende
naust og et stykke opp i en helning i terrenget. Hvorfor arealformålet naust for fritidsbebyggelsen er
trukket så langt inn på land og inkluderer eksisterende fritidsboliger i området er uklart, men noe
som må vurderes justert ved neste revidering av KPA da det ikke synes naturlig eller hensiktsmessig å
etablere nye naust så langt inn på land som dette arealformålet strekker seg. Vi finner det ikke
rimelig å stoppe all utvikling på eksisterende bebygde eiendommer i påvente av en revidering som vil
ta flere år. Det betyr at vi må foreta en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. I denne konkrete
saken synes det urimelig å henvise til planarbeid eller innspill gjennom revidering av KPA, all den tid
bassengbygget har et lite dominerende bygningsvolum, oppføres samlet med fritidsboligen og ikke er
til hinder for videreutvikling av naustområdet.
Administrasjonen mener at hensynet bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt som følge av at
det innvilges dispensasjon.
KPA § 2, plankrav
For alle områder for bebyggelse og anlegg, samferdsel og teknisk infrastruktur, Forsvaret, samt bruk
og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone er det krav om regulering før tiltak jf. plan- og
bygningslovens § 1-6. Arealplanleggingen skal bidra til å fremme god folkehelse.
Mindre tiltak unntas fra plankravet og tillates etter ordinær byggesaksbehandling, dersom tiltakene
er i tråd med arealformål og øvrige bestemmelser i kommuneplanens arealdel.
Bassengbygg er ikke i henhold til arealformålet på F2, og dermed kan tiltaket ikke unntas fra
plankravet. Hensikten bak plankravet i bestemmelser til KPA § 2 er å sikre helhetlig utvikling av
områder og ivareta viktige verdier.
Med foreslåtte avbøtende tiltak vil bygningen være tilpasset omkringliggende landskap og
bebyggelse med hensyn til utsikt, friområder og tilgang til sjø. Bassengbygget oppføres vesentlig
lavere i terreng enn eksisterende bebyggelse på eiendommen og virker ikke ruvende. Etter trekking
av bassengbygg nærmere eksisterende bygningene på eiendommen anses bygningsmasse å være
fornuftig tett samlet uten unødig spredning som kunne økt belastning av område.
I forhold til tomtas størrelse virker ikke oppføring av nybygg som betydelig utvidelse av det bebygde
arealet på eiendommen. Bassengbygget medfører kun en økning i tomtas utnyttelses grad fra 0,6% til
ca. 1,8%. Det er ingen ting som tilsier at tiltaket vil påvirke natur- og landskapsverdier negativt eller
begrense muligheten for helhetlig utvikling av naustområdet.
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Etter en total vurdering mener administrasjon at hensikten bak plankravet ikke vil bli vesentlig satt til
side dersom dispensasjonen innvilges.
Lovens formålsbestemmelse (pbl. § 1-1)
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt.
Bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner er lovens
overordnede formål. I tillegg fremgår en rekke andre hensyn av bestemmelsen. Blant annet åpenhet,
forutsigbarhet, medvirkning og langsiktige løsninger. Et tiltak som innebærer irreversible inngrep i
strandsonen, på bekostning av både dagens og fremtidige generasjoners muligheter til å ferdes i
området, kan innebære at lovformålet blir vesentlig tilsidesatt.
Administrasjonen har gjennom sine vurderinger kommet fram til at tiltaket ikke begrenser
mulighetene til å ferdes i strandsonen utover begrensningene som dagens bruk allerede medfører.
Det er foreslått vilkår med avbøtende tiltak for å redusere den privatiserende effekten et slikt bygg
kan ha. Et bassengbygg som omsøkt vil på kort sikt dekke nåværende eieres behov, samtidig som det
antas å ha bruksverdi også for fremtidige eiere.
Hensynene i lovens formålsbestemmelse vil i noen grad bli tilsidesatt, men ikke vesentlig.
Fordeler og ulemper
Administrasjonen har gjennom sin vurdering kommet fram til at hensynene bak bestemmelsene det
er søkt dispensasjon fra ikke vil bli vesentlig tilsidesatt. Følgelig skal det gjøres en vurdering av om
fordelene ved å innvilge dispensasjon er klart større enn ulempene.
Det er i hovedsak de samfunnsmessige hensyn (allmenne interessene) av planfaglig og
arealdisponeringsmessig karakter som her tillegges vekt, og som må avveies når det snakkes om
fordeler og ulemper. Personlige forhold skal normalt sett ikke tillegges vekt fordi eierforhold vil være
skiftende over tid. I spesielle tilfeller kan imidlertid sosialmedisinske, personlige og menneskelige
hensyn tillegges vekt i vurderingen. I dette konkrete tilfellet mener administrasjonen at det er
personlige helsemessige forhold som er relevante å tillegge vekt. Bassengbygget vil gjøre det mulig
for tiltakshaver å benytte fritidsboligen i lengre tid av gangen og dermed redusere behovet for reising
mellom Trondheim og Ørlandet. Av hensyn til personvern vil vi ikke gå nærmere inn på personlige
forhold.
Administrasjonen anser det som en fordel at bebyggelsen samles slik at eventuelle virkninger
begrenses.
Det er alltid en ulempe å fravike arealplaner gjennom enkeltvise dispensasjoner, avvik fra plan bør
fortrinnsvis skje gjennom planer, og det er alltid en ulempe i noen grad å oppføre private bygg i
strandsonen. I dette tilfelle er det en liten ulempe at bassengbygget kan ha noe ytterligere
privatiserende effekt, men så lenge tiltaket godkjennes med vilkår om avbøtende tiltak som
reduserte vindusflater og vegetasjon i framkant vil ulempene være minimale.
Administrasjonen mener at fordelene ved å innvilge dispensasjon vil være klart større enn ulempene.
Konklusjon
Administrasjonen har gjennom ovenstående vurderinger kommet fram til at vilkårene for å innvilge
dispensasjon er oppfylt. Hensynene bak arealformålet og plankravet vil ikke bli vesentlig tilsidesatt,
og det er foreslått vilkår for dispensasjon med bakgrunn i vurderingene som er gjort som vil bidra til
at hensynet bak pbl. § 1-8 og nasjonale interesser heller ikke vil bli vesentlig tilsidesatt. Hensynet bak
lovens formålsbestemmelse vil bli noe tilsidesatt, men ikke vesentlig.
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Ved vurdering av fordeler og ulemper er spesielle personlige forhold tillagt vekt. Etter en samlet
vurdering har administrasjonen kommet fram til at fordelene er større enn ulempene ved å innvilge
dispensasjon.
Administrasjonen mener at dispensasjon fra pbl. § 1-8, arealformålet naust for fritidsbebyggelse og
plankravet i KPA for oppføring av bassengbygg kan gis.

Vedlegg
Søknad om tillatelse i ett trinn 6/36
Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra PBL § !-8 for oppføring av bassengbygg
på eiendommen - 6/36. Ørland kommune
Statsforvalteren fraråder dispensasjon fra kommuneplan for oppføring av bassengbygg - Ole
Kristoffers vei 44 - Ørland 6/36
7_KART_Situasjonsplan_2021-11-18 A10-02 Situasjonsplan ny plassering.pdf
8_TEGN_TegningNyFasade_2021-11-18 A40-01 Fasader.pdf
10_TEGN_TegningNyttSnitt_2021-11-18 A30-01 Snitt.pdf
13_KORR_Annet_2021-11-18 A30-021 Terrengsnitt X-X.pdf
14_KORR_Annet_2021-11-18 A10-03 Satelittbilde ny plassering.pdf
9_TEGN_TegningNyPlan_2021-11-18 A20-01 Plan.pdf
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Ørland kommune

Vår ref.
Saksbehandler
Dato

21/5895 - 9
Arne Nordgård
22.03.2022

Saksframlegg

Saksnr.
22/028

Utvalg
Planutvalg

Møtedato
05.04.2022

Dispensasjon fra reguleringsplan Stabbursholmen for veg til hytter på 159/22, 159/53 og
159/54 over 159/1
Kommunedirektørens innstilling
I henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 gis det avslag på dispensasjon fra reguleringsplan til
Stabbursholmen for vegadkomst til hyttetomter på 159/22, 159/53 og 159/54.
Begrunnelse:
Hensynene det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt i forhold til naturverdiene og verdiene i 100 metersbeltet. Det er også merknader fra høringsinstansene. Å gi dispensasjon er da ikke
uproblematisk og bør da ikke gis ettersom her er alternativet å gjennomføre en planendring.
Sammendrag
Det omsøkes dispensasjon fra reguleringsplanen for å etablere vegadkomst til to eksisterende hytter
og en ubebygd hyttetomt. Reguleringsplanen er gammel (papirplan fra 1985) og har stiadkomst til
hyttene. Det ble gjort reguleringsendring for vegadkomst for tre hytter øst i planområdet. Etablering
av nye veger i reguleringsplaner bør gjøres gjennom endring av plan ettersom det blir
formålsendring. Dispensasjon kan vurderes gitt hvis det ikke er noen forhold som blir skadelidende
eller at det ikke kommer noen merknader. Å gi dispensasjon skal da være uproblematisk. Her
blir hensynene det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt både i forholdt til naturverdiene og
verdiene som skal ivaretas i 100 - metersbeltet. Det er også kommet merknader fra begge
høringsinstansene som mener at tiltaket bør gjøres gjennom reguleringsendring.
Det instilles derfor på avslag.

Sakens bakgrunn og innhold
Tiltaket som omsøkes er å etablere vegadkomst til to eksisterende hytter på henholdsvis 159/22 og
159/54 og en ubebygd hyttetomt på gnr. 159 bnr. 53 over gnr. 159 bnr. 1 i reguleringsplan for
Stabbursholmen hytteområde. Det er hytteeierene som står bak søknaden. Vegen er beskrevet til å
bli 103 meter lang med en bredde på maks 3 meter.
Den opprinnelige planen hadde ikke vegadkomst til hyttetomtene. Det ble lagt opp til stiadkomst til
hyttene.
Etablering av veg betinger dispensasjon fra reguleringsplanen for å kunne la seg gjennomføre.
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Søknad om dispensasjon:
Det søkes om bygging av vei pga. sykdom (dette gjelder for en av tomtene) det er nødvendig med
tilkomst med bilvei helt fram til hytte 159/54 pga. bevegelseshemming og nedsatt funksjon. Videre så
skal det etter hvert settes opp hytte på 159/53 og tilrettelegges parkeringsplass for 159/22.
Området det skal bygges på er regulert Jordbruk, Skogbruk. Det er normalt med vei fram til
hyttetomter for dagens standard. Det er pr i dag ingen vegetasjon på området hvor det skal bygges.
Skogdrift er ikke et tema da det ikke er noen trær på arealet. Det er en strømkabel i luftspenn som er
mulig og nå fra ståhøyde slik det er i dag, denne strømkabelen blir lagt ned i veien og fjernet når vi
lager veien, dette er en sikkerhetsfaktor i positiv favør. Når det gjelder beite for sau-drift, så er det lite
eller ingen reduksjon i beiteområde og det blir lettere tilkomst for sau da dyrene kan bruke veien til og
komme seg fram til bedre beiteområder. Ved for eksempel skade/syke dyr i område stabbursholmen,
så er det en fordel med tilkomst med kjøretøy for beregning. Dette gjelder også tilkomst til hyttene
ved utrykning ved for eksempel sykdom eller brann. Grunneier får også større frihet for befaring og
inspeksjon av sin eiendom.
Entreprenør "Aunhaug Maskin" skal utføre selve byggingen av veien som blir 103m lang og
maksimalt 3m bred. Det blir ikke noe vesentlig terrenginngrep, men det skal tas ut masse på 3 plasser
slik at veien skal gå fint i terrenget.
Det er avtalt med grunneier og gitt tillatelse til bygging av veg.
Høring
Saken ble sendt på høring til Trøndelag fylkeskommune og Statsforvalteren i Trøndelag.
Trøndelag fylkeskommune (19.01.2022)
De gir tilbakemeldning om at det ikke er satt byggegrense mot sjø i reguleringsplanen, men at
hyttebebyggelsen ligger mellom omsøkte tiltak og sjøen slik at bebyggelsen danner en naturlig
grense mot sjøen. Hensynet bak PBL § 1- 8 anses ikke å bli vesentlig tilsidesatt av tiltaket.
I forhold til reguleringsplanen mener de at permamente avvik med generell gyldig skal gjøres
gjennom reguleringsendring og ikke gjennom dispensasjoner. De gir faglig råd om at tiltaket løses
gjennom reguleringsendring, og da kan veiadkomst også vurderes for eiendommen 159/98 og
159/99.
Statsforvalteren i Trøndelag (08.03.2022)
De anser at det er her behov for å vurdere tiltaket gjennom en endring av reguleringsplan både for å
kartlegge naturverdiene i området på en god måte samt å ivareta intensjonen med planen som
informasjonsverktøy. Adkomstveger bør fremgå av plankartet i reguleringsplanen.
Området langs sjø ved området er registrert som viktig friluftsområdet og det gjort flere
registreringer av rødlistede fuglearter i området. Store deler av reguleringsplanen ligger i
strandsonen og har ikke byggegrense mot sjø. Det er generelt byggeforbud i strandsonen og i 100metersbeltet langs sjø skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø. I henhold til Statlige
planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen er Ørland kommune i sone
2 hvor regelverket skal praktiseres strengt. Avklaring av arealbruk i strandsonen skal skje gjennom
planlegging, og ikke gjennom enkeltvise dispensasjoner. Det er flere viktige allmenne interesser i
området og det må derfor gjennomføres en reguleringsendring istendenfor en dispensasjon.
Statsforvalteren fraråder at det blir gitt dispensasjon som omsøkt og vil vurdere å påklage et positivt
vedtak.

Plangrunnlaget:
Reguleringsplanen Stabbursholmen ble egengodkjent i 1985 og det har blitt gjort flere endringer
siden med blant annet nye tomter. Den opprinnelige planen hadde 10 hyttetomter, og det er nå 14
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hytter/hyttetomter i planområdet. Opprinnelig eiendom på gnr. 159 bnr. 22 er nå registert som
fritidsbolig, den er vist med egne grenser i reguleringsplanen. Opprinnelig bolig på gnr. 159 bnr. 23
ble revet og ny fritidsbolig ble oppført, det ble ikke gjort noen dispensasjonsbehandling i forhold til
reguleringsplanen ved formålsendring fra bolig til fritidsformål. Det ble gjort en reguleringsendring i
2005 der tomter i øst i planområdet fikk vegadkomst, slik at tre tomter fikk adkomst helt til
tomtegrense. Tomt på gnr. 159 bnr. 58 og tomt på gnr. 159 bnr. 57 har etablert vegadkomst. Det er
uklart i byggetillatelse om det ble gitt tillatelse til vegadkomst til 159/57 - det var nevnt i søknaden,
men ikke kommentert i tillatelsen.
159/33 og 159/32 ble fradelt i 1987 som boligtomter og oppført av Forsvaret samme år, men de er
nå registrert som fritidsboliger. Det ble gitt unntak fra kommunestyrets vedtak om midlertidig
plankrav i 1986 for disse tomtene, vegadkomst ble da også gitt gjennom fradeling.
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Tomtene er ikke helt fradelt som vist i reguleringsplanen og grensene til mange av tomtene er
vist med lav nøyaktighet. Hva som er regulert byggeområde er da uklart. Planen har ingen
byggegrense mot sjø.

FN's Bærekraftmål
Mål 15: Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig
skogforfaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av
artsmangfold.
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Omsøkte tiltak kan bidra til å ødelegge habitater og tap av biologisk mangfold.

Vurdering
Søkere har tidligere vært i kontakt med Ørland kommune vedrørende søknadsprosess for å anlegge
veg til hyttetomtene. De fikk da tilbakemelding om at å anlegge veg ville betinge endring av
reguleringsplanen slik som det ble gjort for hyttene i den østlige delen av planområdet. Et annet
alternativ ville være å søke om dispensasjon fra reguleringsplanen. Søkere har valgt å prøve saken
som en dispensasjonssak.
Plan- og bygningsloven § 19-2:
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, hensynene i
lovens formålsbestemmelse eller nasjonale eller regionale interesser, blir vesentlig tilsidesatt.
Fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene.
Reguleringsplanen er gammel og er fra en tid da hyttene var mindre og det ble lagt opp til sti
adkomst. Nå er en vanlig hytte betydelig større og har en helt annen bruk og komfor, som gjør at
forventningen er bilvegg helt fram til hytta (sommer som vinter). Det er gjort ganske mange avvik fra
planen opp gjennom tiden, noe ved dispensasjonsbehandling og noe har tydeligvis bare blitt gjort
(både av kommunen og tiltakshavere). Det har ført til at reguleringsplanen har liten verdi som
styringsverktøy. Det kan føre til at en del tiltak vil betinge dispensasjon for å kunne la seg
gjennomføre (en av tomtene er f.eks. på område regulert til Jordbruk, Skogbruk).
Etablering av veger i hyttefelt bør gjøres gjennom reguleringsendring av plan da det ofte blir et
vesentlig inngrep i området/terreng der tomter ble planlagt med tanke på at de ikke skulle ha bilveg
fram til tomtegrensen. Hvis tomtene hadde blitt planlagt med tanke også på vegadkomst ville nok
plassering av både tomter og veg blitt gjort slik at de gir minst mulig terrenginngrep og god tilpasning
til landskapet.
Omsøkte trase er ikke så ille i forhold til hensynene til 100 - metersbeltet da hyttene ligger mellom
planlagt veg og sjøen. Den berører likevel generelle naturverdier som er i 100 - metersbeltet. Vegen
vil påvirke et areal på 250 m2 til 400 m2 avhengig av behov for grøft, stigningsforhold og lignende.

Det er sparsommelig vegetasjon ved hyttene og det er ganske åpent slik som landskapet er ved sjøen
på Krågvåg. Statsfovalteren nevner at Kråkvåg er klassifisert som et svært verdifullt kulturlandskap og
at den mest interessante vegetasjonen finnes i tilknytning til berg og knauser nær sjøen. Gjennom en
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reguleringsendring vil disse verdiene bli vurdert og eventuelle ulemper ville kunne kompenseres på
en annen måte som en dispensasjonsbehandling gjør.
Oppsummering
Etablering av nye veger i reguleringsplaner bør gjøres gjennom endring av plan ettersom det blir
formålsendring. Dispensasjon kan vurderes gitt hvis det ikke er noen forhold som blir skadelidende
eller at det ikke kommer noen merknader. Å gi dispensasjon skal da være uproblematisk. Her
blir hensynene det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt både i forholdt til naturverdiene og
verdiene som skal ivaretas i 100 - metersbeltet. Det er også kommet merknader fra begge
høringsinstansene som mener at tiltaket bør gjøres gjennom reguleringsendring. Det er flere forhold i
planområdet som er uklart om er egentlig omsøkt og avklart. Ved planendring blir det mulig å rette
opp en del forhold og gjøre planen mer håndterbar, nå er blant annet tomter fradelt på en måte at
de kan kun bebygges etter en dispensasjonsbehandling både i forhold til arealformål og 100 metersbeltet.
Det innstilles derfor på avslag og oppfordres til at tiltaket løses gjennom reguleringsendring.

Vedlegg
Statsforvalteren fraråder dispensasjon fra reguleringsplan for etablering av veg til hytter - Ørland
159/22 - 159/53 og 159/54
Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for etablering veg over
159/1 for hyttetomter på 159/22, 159/53 og 159/54. Ørland kommune
Oversiktskar 159-1
vedlegg 7. Søknad sak 21-5895
Situasjonskart med inntegnet vei
situasjonskart med inntegnet total lengde
1621 1985 03 Reguleringsplankart Stabbursholmen Kråkvåg MD 27_11_85 GJELDENDE_
Reguleringsendring Stabbursholmen Kråkvåg_vei inntegnet 30_08_05
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Ørland kommune

Vår ref.
Saksbehandler
Dato

22/1396 - 3
Anne Margrethe Standahl
29.03.2022

Saksframlegg

Saksnr.
22/029

Utvalg
Planutvalg

Møtedato
05.04.2022

Samlesak for delegasjonssaker
Sakene tas til orientering

Underliggende saker
Saksnr.
Tittel
22/036
Tillatelse til tiltak - gnr 161 bnr 2 - Gartkviga - Oppføring av mobilmast med hytte
22/085
Vedtak om deling - Gnr 177 bnr 48 - Fradeling av grunneiendom
22/086
Dispensasjon fra reguleringsplan og tillatelse til tiltak - gnr 25 bnr 142 - Rasums
Ekkerskards vei 18 - Oppføring av enebolig
22/090
Utslippstillatelse og tillatelse til tiltak for rehabilitering av avløpsanlegg - gnr 26 bnr
2 og 26 - Furunesveien 235 og 237
22/091
Utslippstillatelse og tillatelse til rehabilitering av avløspanlegg - gnr 27 bnr 5 og 16 Skavdalsveien 72 og 74
22/092
Utslippstillatelse og tillatelse til tiltak for vann- og avløpsanlegg til enebolig - gnr 73
bnr 149 - Rømmesveien 283
22/093
Tillatelse til bruksendring av 2. etasje i garasje bil boenhett og tillatelse til tiltak gnr 180 bnr 96 - Innstrandveien 9
22/095
Ferdigattest avløpsanlegg - gnr 1 bnr 29 - Husøyveien 380
22/096
Ferdigattest avløpsanlegg - gnr 13 bnr 69 - Ryskogveien 271
22/097
Ferdigattest vann- og avløpsanlegg - gnr 1 bnr 2 m.fl. - Husøyveien 384, 386, 390,
399, 401, 403 og 405
22/098
Dispensasjon fra bestemmelser i kommunedelplan for Bjugn kommune og tillatelse
til tiltak - gnr 84 bnr 52 - Haldorhamnveien 230 - Oppføring av påbygg
22/099
Vedtak - Utslippstillatelse og tillatelse til tiltak for rehabilitering av avløpsanlegg gnr 171 bnr 83 - Ryggaveien 233
22/100
Ferdigattest - gnr 34 bnr 11 - Høybakkskardet 98 - Rehabilitering av pipe
22/101
Tillatelse til tiltak - gnr 29 bnr 48 - Klakkenveien 186 - Innstallasjon av
brannalarmanlegg i Bjugn transformatorstasjon
22/102
Ferdigattest - gnr 13 bnr 69 - Ryskogveien 271 - Bruksendring av våningshus, riving
av fjøs og oppføring av enebolig
22/103
Tillatelse til tiltak - gnr 85 bnr 65 - Vasøyveien 113 - Oppføring av påbygg
22/104
Ferdigattest avløpsanlegg - gnr 1 bnr 16 - Grønndalsveien 96
22/105
Ferdigattest avløpsanlegg - gnr 38 bnr 89 - Sørliveien 23
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22/106
22/107
22/108
22/109
22/110
22/111
22/113
22/114
22/115
22/116
22/117
22/119
22/127
22/128
22/129
22/131

Tillatelse til tiltak for sikring mot stormflo og snuplass for traktor - gnr 11 bnr 8 Bjugnholmen 3
Vedtak - Utslippstillatelse og tillatelse til tiltak for vann- og avløpsanlegg- gnr 11
bnr 8 - Bjugnholmen 3
Ferdigattest - gnr 26 bnr 2 - Furunesveien 235 og 237 - Rehabilitering av
avløpsanlegg for utslipp av sanitært avløpsvann
Ferdigattest - gnr 171 bnr 83 - Ryggaveien 233 - Rehabilitering av avløpsanlegg
Rammetillatelse - gnr 20 bnr 605 - Myrullveien 20 - Oppføring av industri/lagerbygg
Tillatelse til tiltak uten ansvar - gnr 182 bnr 3 - Austråttveien 349 - Oppføring av
tilbygg
Vedtak - Opphevelse av ferdigattest og endringa av gitt tillatelse - 166/41
Ferdigattest - gnr 171 bnr 83 - Riving av brannskadet bolig og oppføring av ny
enebolig
Ferdigattest - gnr 166 bnr 347 - Brynjeveien 7 - Oppføring av enebolig
Ferdigattest - gnr 33 bnr 224 - Saltnesveien 20 - Vann- og avløpsanlegg
Dispensasjon fra kommunedelplan og tillatelse til tiltak - gnr 77 bnr 5 Jøssundveien 466 - Oppføring av garasje
Vedtak om deling - Gnr 170 bnr 22 - Uthaugsveien 175 - Fradeling av boligeiendom
Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - gnr 81 bnr 58 - Manndalsveien 109 Oppføring av garasje
Midlertidig brukstillatelse - tiltak med ansvarsrett - gnr 166 bnr 41 - Ivers vei 17 Oppføring av bolig og garasje
Midlertidig brukstillatelse enebolig - gnr 34 bnr 34 - Moloveien 7
Midlertidig brukstillatelse enebolig - gnr 33 bnr 224 - Saltnesveien 20
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