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SAKEN GJELDER: 
DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL - BYGGING AV BOLIG I 
LNF-OMRÅDE EIENDOMMEN GNR/BNR 50/27  
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
 
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel innvilges. Det er i vurderingen lagt vekt på at 
eiendommen ble fradelt til boligformål i 2006, og forholdene er ikke vesentlig endret siden den 
gang.  

 

Klage: Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven kapittel VI, 
påklages til Fylkesmannen. En eventuell klage må fremlegges skriftlig til Skaun kommune innen 3 
uker etter at dette vedtaket er kommet fram. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 
utløp. 

 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 
 

1. Søknad  

2. Situasjonsplan 

3. Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag 

4. Høringsuttalelse fra Trøndelag Fylkeskommune 

5. Høringsuttalelse fra Statens vegvesen 

 
SAKSFRAMLEGG: 
 

Älvsbyhus Norge AS søker på vegne av Kjersti Sveistrup om dispensasjon fra LNF-område i 

kommuneplanens arealdel for bygging av bolig på eiendommen gnr/bnr 50/27. Byggesøknad vil 

bli behandlet for seg selv i etterkant av et eventuelt positivt dispensasjonsvedtak.  

 

Historikk 

Eiendommen gnr/bnr 50/27 og naboeiendommen 50/26 ble godkjent fradelt i 2006. 

Dispensasjon fra LNF-formål ble da innvilget med begrunnelsen at det er flere boliger i nærheten 

av tomtene, og at det nylig hadde blitt fradelt boligtomt i området. Området var ikke vurdert som 

viktig for natur eller friluftslivet, så det var først og fremst opp mot landbruk at søknaden ble 

vurdert. Landbruksmyndigheten hadde ingen merknader til omsøkt deling. Vilkår for denne 

dispensasjonen var at arbeidene ble igangsatt innen 3 år. Da arbeidet ikke ble satt i gang innen frist 

falt den eksisterende dispensasjonen bort i 2009. Det søkes derfor om dispensasjon på nytt for å 

bygge bolig på eiendommen.  

 

Tiltaket: 



Det søkes om å bygge en enebolig på ett plan på eiendommen. Boligen vil få et bruksareal på 107 

m² og skal ha saltak. Tomta er relativt bratt, og skråning på nedsiden av huset skal sikres med 

gjerde/hekk.  

 

Søkers begrunnelse for tiltaket 

I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har 

oppgitt som begrunnelse at forholdene fra 2006-vedtaket er like aktuelle i dag. I begrunnelsen fra 

2006-søknaden fremgår det at terrenget er svært brattlendt og at både skogareal og beitemark på 

eiendommen er dårlig.  

 

Planavklaring 

Tiltaket er planlagt utført i et område som er omfattet av Kommuneplanens arealdel, vedtatt 

11.12.2014 (stadfestet 21.06.2016). I planen er området avsatt til landbruks-, natur og 

friluftsområde (LNF-område), hvor det bare er tillatt å oppføre bygninger eller iverksette anlegg 

eller andre tiltak som er nødvendig for drift av næringsmessig landbruk. I § 15-1 i 

planbestemmelsen fremgår det: 

I LNFR-områder tillates kun tiltak som er i overenstemmelse med arealformålet. Spredt 
bolig- og næringsbebyggelse er ikke tillatt, med mindre bebyggelsen må anses som nødvendig 
bebyggelse knyttet til stedbunden næring.  

 

Faremomenter:  

Eiendommen ligger delvis innenfor aktsomhetsområde for snøskred og steinsprang. Eiendommen 

ligger like over den marine grense. 

 

Natur og miljø:  

Kommunen har ingen opplysninger om sårbare naturressurser i området, og det vurderes ikke at 

prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 -12 jfr. § 7 i særlig grad vil bli berørt ved et positivt vedtak 

av søknaden.  

 

Kulturminner: 

Eiendommen ligger i nærheten av Skaun bygdemuseum. Kommunen har ikke kunnskap om 

kulturminner som kan virke inn på det aktuelle tiltaket. 

 

Estetikk: 

Tiltaket skal etter plan- og bygningsloven § 29-2 både ha gode visuelle kvaliteter i seg selv, og i 

forhold til omgivelsene. Det betyr at samme hus kan være akseptabelt i et utbyggingsmiljø, men 

avslås i et annet. Boligen har en estetisk utforming som etter kommunens skjønn tilfredsstiller 

rimelige skjønnhetshensyn i seg selv og i forhold til de bygde omgivelsene. I forhold til de 

naturgitte omgivelsene bør en bolig tilpasses terrenget og ikke omvendt. Omsøkt bolig har én 



etasje og er planlagt bygd helt flatt på ringmur. Tiltaket medfører store terrenginngrep og fyllinger 

på opptil 3-4 meter. 

 

Infrastruktur: 

Vei: 

Det skal etableres ny adkomstveg til eiendommen over gnr/bnr 50/30 og 50/14. Terrenget er 

delvis bratt her. Om vegen kan godkjennes som adkomst for bolig, vil vurderes i byggesaken. 

Dersom det viser seg at vegen er for bratt til å kunne godkjennes som adkomstveg, vil det ikke bli 

gitt byggetillatelse. 

Videre vil eiendommen få adkomst via eksisterende privat vei. Det er fremlagt erklæring om veirett 

over eiendom 49/2. Før byggetillatelse kan gis, må det også fremlegges erklæring om veirett over 

alle de andre private eiendommene fra den aktuelle eiendommen og frem til fylkesveien.   

Det må søkes Statens vegvesen om økt bruk av avkjørsel fra fylkesveg 709. 

 

Vann og avløp: 

Kommunen arbeider med legging av avløpsledning i området, og huset må kobles til kommunalt 

avløp. Det kan også være mulighet for å koble seg til vann. Byggetillatelse avhenger av at det kan 

dokumenteres tilfredsstillende drikkevann. 

 

Jordvern/landbruksinteresser: 

Eiendommen er relativt bratt og er ikke dyrkbar. Det er lite trolig at en dispensasjon til boligformål 

her vil medføre økte driftsmessige eller miljømessige ulemper for landbruket i området.  

 

Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag: 

Fylkesmannen har ingen merknader. Det omsøkte arealet berører verken dyrka eller dyrkbar jord 

og ble av landbruksmyndigheten også i 2006 godkjent omdisponert og fradelt.  

 

Høringsuttalelse fra Trøndelag Fylkeskommune: 

Fylkeskommunen uttaler at terrenget er svært bratt og vil kreve store terrenginngrep både med 

tanke på bygging av adkomstvei og etablering av byggbar tomt og at nødvendige tiltak, som 

oppfyllinger/skjæringer vil endre landskapets karakter. Fylkeskommune viser til Den europeiske 

landskapskonvensjonen, som trådte i kraft 1.mars 2004. Den innebærer at Norge forplikter seg til å 

vektlegge og ta hensyn til landskapet i all planlegging. Det har imidlertid kommet inn nytt forslag til 

adkomstveg etter at fylkeskommunen ga sin uttalelse. Ny trasé er vesentlig mindre bratt enn ved 

første forslag.  

Det renner en bekk gjennom eiendommene 50/21 og 50/30. Fylkeskommunen er som 

vannmyndighet opptatt av å sikre at alt arbeid som berører vann ivaretar hensynet til 

opprettholdelse eller forbedring av miljøtilstanden, og at det ikke iverksettes tiltak eller inngrep 

som fører til forringelse. 



Fylkeskommunen kan ikke se at det er registrert automatisk fredede kulturminner innen området, 

og vurderer det til å være relativt liten risiko for at tiltaket vil komme i konflikt med slike. De 

minner om den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven. 

Fylkeskommunen viser også til at det i umiddelbar nærhet til 50/27 i kommuneplanens arealdel er 

avsatt et område til ny boligbebyggelse, og påpeker at kommunen bør styre utbyggingen til 

områder avsatt til boliger for å hindre en undergraving av gjeldende planer og kommunens 

helhetlige utbyggingsstrategi. 

Ut i fra landskapshensyn fraråder Trøndelag fylkeskommune omsøkte tiltak.  

 

Høringsuttalelse fra Statens vegvesen: 

Statens vegvesen har ingen merknader til at det gis dispensasjon til å bygge bolig på denne tomten. 

 

Dispensasjonsvurdering 

I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom hensynet til bestemmelsen det 

dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt.  

Formålet bak LNF-område er å hindre en utbygging av området som vil være i strid med de 

landbruks-, natur- og friluftsinteresser som gjør seg gjeldende. Dispensasjon for bygging av bolig i 

et landbruksområde vil vanligvis innebære en viss tilsidesettelse av hensynet bak 

landbruksformålet. Dette hindrer ikke i seg selv at det kan gis dispensasjon. Det er bare hvor 

hensynet bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra blir vesentlig tilsidesatt at vilkåret ikke er 

oppfylt. Dispensasjonen innebærer ikke omdisponering av dyrkbar jord og eiendommen ligger i et 

område med flere boligeiendommer. Rådmannen vurderer ikke at hensynet bak LNF vil bli 

tilsidesatt på en vesentlig måte.  

Det andre vilkåret som samtidig må være oppfylt for at en dispensasjon skal kunne innvilges er at fordelene må være 

større enn ulempene etter en samlet vurdering.  

Kommuneplanens arealdel er blitt til ved en grundig og omfattende prosess. Det skal derfor ikke 

være en kurant sak å fravike denne. Av bosettingshensyn er det imidlertid uttrykt et politisk ønske 

om noe spredt boligbebyggelse i desentraliserte deler av kommunen. 

Det er bedre å fortette i områder som allerede har en del boligbebyggelse enn å tillate ny bolig i 

område som kun består av landbruk. Eiendommen grenser ikke til dyrka jord på noen kanter, og 

det ligger skog som en buffer mot alle jordbruksarealene i området. Argumentet om 

sammenblanding av bolig- og jordbruksinteresser vil derfor få liten vekt her.  

Eiendommen er relativt bratt, og de store fyllingene som må til for å få et flatt uteoppholdsareal 

kan være problematisk i forhold til at klimaendringer og økt nedbør øker faren for ras og 

utglidninger i fremtiden. Terrenget der adkomstvei er planlagt er også delvis bratt. Det stilles krav 

i TEK17 om at maksimal stigning på avkjørselsveg for bolig er 10 %. Maksimal stigning etter 

Statens vegvesen sin håndbok er 8 %. Rådmannen antar at stigningen på inntegnet adkomstveg er 

over 10 %. Før kommunen kan ta stilling til om vegen kan godkjennes som adkomst til boligen, må 

det sendes inn en terrengprofil som viser stigningen.  

Selv om forrige dispensasjon ikke lenger er gjeldende og det har vært opp til eier selv å vente så 

lenge med å påstarte byggingen, så er det at det tidligere har blitt gitt dispensasjon fra LNF for 

fradeling av tomten til boligformål et moment som må vektes positivt i helhetsvurderingen.  



 
Videre prosess 
Dersom dispensasjon innvilges, vil byggesøknaden bli behandlet som en egen sak i etterkant. I 
byggesaken vil blant annet terrenginngrep, adkomstveg og vann- og avløpssituasjonen vurderes. 
Før adkomstvegen kan godkjennes må det sendes inn en terrengprofil som viser stigningen på 
vegen. Det vil heller ikke bli gitt igangsettingstillatelse før kommunalt avløp er på plass og før det 
kan dokumenteres tilfredsstillende drikkevann.  
 
 
ØKONOMISK VURDERING: 

- Ikke relevant. 
 
 
 
 


