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SAKEN GJELDER: 
DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL - FRADELING AV 
BOLIGTOMTER EIENDOMMEN GNR/BNR 34/2  
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
 
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel avslås på bakgrunn av jordvernet og behovet for en 
overordnet plan der infrastruktur løses samlet for hele området. 
 
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. 
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SAKSFRAMLEGG: 
 
Atle Pallin søker om dispensasjon fra LNF-område for fradeling av to boligtomter fra 

eiendommen «Storhaugen» gnr/bnr 34/2. Omsøkt areal ligger på vestsiden av fylkesveg 801 på 

Ilhaugen i Buvika.   

 

Historikk: 

Det ble søkt om dispensasjon fra LNF-formål for fradeling av tre tomter fra samme eiendom i 

2016. Den gang fra motsatt side av fylkesvegen, nordøst for aktuell parsell. Søknaden ble avslått av 

Plan- og miljøutvalget i møte 04.10.2016. Avslaget ble begrunnet med at boligbebyggelse her bør 

skje gjennom en reguleringsplan. Omdisponering til boligformål i området ble avvist i forbindelse 

med rullering av kommuneplanen, og det ble uttalt at de samme hensyn burde gjøre seg gjeldende 

i forbindelse med søknad om dispensasjon. Hensynet til trafikksikkerheten spilte også inn, da det 

ikke er tilrettelagt for myke trafikanter på fylkesvegen. 

 

Tiltaket: 



Det søkes nå om å fradele to tomter på 0,9 dekar hver. Omsøkt areal består i dag av planert 

dyrkajord. Eiendommene skal benyttes til boligformål av grunneiers sønner. 

 

Søkers begrunnelse for tiltaket: 

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

oppgitt som begrunnelse for dispensasjonen at området ikke er drivverdig, og heller ikke 

inntektsgivende for gårdens bruk. De har derfor funnet området mest optimalt for bebyggelse. 

Andre halvdel av jordarealet kan ikke benyttes til boligformål da turbinledningen til Hammerstrand 

kraftverk ligger her, og det er en sikkerhetssone på 5 meter på hver side av ledningen. Gnr/bnr 

34/2 har totalt 16 mål dyrka jord og er under konsesjonsgrensen, og har dårlig jordsmonn. Gården 

Storhaugen ligger midt på Ilhaugen, og er ikke plassert i et aktivt jordbruksområde. 

Jordbruksverdien vil derfor ikke bli påvirket i stor grad. Området rundt gården benyttes for det 

meste til boligtrafikk. 

 

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. 

 

Eiendommen er også vist som infrastruktursone i Kommuneplanens arealdel, delplan Buvika.  

 

Faremomenter:  

Det renner en bekk over eiendommen. Bekken berører ikke boligtomtene, men begge tomtene vil 

bli liggende innenfor aktsomhetsområde for flom. Eiendommen ligger like utenfor 

aktsomhetsområde for steinsprang og skred. Det er ikke påvist kvikkleire i nærheten.  

 

Friluftsliv: 

Arealet rundt bekken over eiendommen er avsatt til friområde. Boligtomtene vil ikke komme i 

direkte konflikt med dette friområdet, men man kan tenke seg at det ikke er like aktuelt å benytte 

seg av et friområde som ligger helt inntil boliger.  

 

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. 



 

Infrastruktur: 

Vei: 

Eiendommen har adkomst til kommunal vei. Søker har vært i kontakt med 

trafikksikkerhetsansvarlig i Skaun kommune, og har etter hans anbefaling valgt å legge avkjørsel til 

tomtene fra Buvikåsvegen. Avkjørslene til tomtene vil være den samme som var benyttet ved drift 

av jorda. Søker fikk også anbefalt å legge en gangsti fra tomtene over jordet og inn på eksisterende 

avkjørsel til 34/2. Denne gangstien vil tilknyttes skolebusstransport som stopper ved avkjørsel til 

34/2.  

Før en eventuell fradeling må det fremlegges erklæring på veirett over avgivereiendommen. 

 

Vann og avløp: 

Eiendommene vil få krav om tilkobling til kommunalt vann og avløp.  

 

Uttalelse fra lokal landbruksforvaltning: 

Eiendommen ligger sentralt «midt» på Ilhaugen, innimellom både fylkesveien og kommunale veier. 

Småbruket «Hauja» 34/2 består av et kartareal på 242 daa fordelt på fire teiger. Dyrkajorda utgjør 

24 daa, hvorav 8 daa ligger på Naustsetra, mens 164 daa er skogareal og 54 daa annet areal. Det har 

tidligere vært drevet noe høyproduksjon på dyrkaarealene og på noe leiejord. Det er nesten ikke 

jordbruksdrift i området i dag, kun bolig- og gjennomgangstrafikk. Omsøkt areal ble bakkeplanert 

på seint syttitall, og er derfor ikke av beste kvalitet.  

 

Dyrkajord bør ikke omdisponeres, men isolert sett vil ikke jordbruksverdien og det driftsmessige 

for jordbruket i området, være til hinder for en eventuell dispensasjon som omsøkt. På en annen 

side bør heller ikke et jordstykke bli særlig mindre enn dette, før det blir vanskelig og helt 

ulønnsomt å drive.  

 

Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag: 

Fylkesmannen i Trøndelag uttaler at Skaun kommune er en kommune i stor vekst og med 

tilsvarende press på arealene. Denne situasjonen gjør at det er viktig å være tro til overordnede 

planer i arealforvaltningen. Kun få meter fra de omsøkte tomtene ligger det reguleringsplaner med 

ubebygde tomter, og ikke minst har den nye kommuneplanens arealdel avklart store arealer for 

framtidig boligbygging nært det omsøkte området. Åsbygdvegen er en naturlig avgrensning 

mellom bolig- og LNFR-formål i dette området, jf. også de vedtatte plangrepene. 

Fylkesmannens landbruksavdeling påpeker at jordvernet er blant de hensyn som skal tillegges 

særlig vekt når konsekvensene av en dispensasjon skal vurderes. Begge de omsøkte tomtene, inkl 

adkomstveg og gangveg, bebygger dyrka jord. Isolert sett er det aktuelle jordet ikke av de større, 

men jordet består like fullt av dyrka jord. Det aktuelle området ligger i tillegg i et sammenhengende 

drag som ihht kommuneplanens arealdel er avklart som framtidig LNFR-område. Ut fra det totale 

omfang av dyrka jord, som det er åpnet for til framtidig bolig- og næringsformål i kommunen, vil 

landbruksavdelingen ut fra regionale og nasjonale jordverninteresser, jf. Nasjonal jordvernstrategi, 



ha en klar forventning om en meget streng praktisering av jordvernet på saker som bryter med de 

vedtatte plangrepene. 

Om miljøvern så uttaler Fylkesmannen at fradelingen vil påvirke et grøntdrag som går gjennom 

området. Slike grønne lunger i tilknytning til boligområder er viktige for det lokale friluftslivet og 

særlig for barn og unge. Regjeringen har trukket frem det nære friluftslivet som et satsningsområde. 

Fradeling som omsøkt vil påvirke allmennhetens muligheter til å bruke dette området negativt. 

Slike grøntdrag med bekker og kantvegetasjon er svært viktige som vandringsveier og leveområder 

for en rekke arter. Fradeling som omsøkt vil påvirke viltets muligheter til å benytte denne 

viltkorridoren negativt.  

Etter en samlet vurdering av saken sett opp mot miljø- og landbrukshensyn vil Fylkesmannen 

fraråde at det gis dispensasjon i saken, og vil vurdere å påklage et positivt vedtak. 

 

Høringsuttalelse fra Statens vegvesen: 

Statens vegvesen mener det er uheldig å tillate fradeling av boligtomter i områder avsatt til LNF. 

Skaun kommune har store arealer liggende i kommuneplanens arealdel hvor det tillates spredt 

boligbygging, og Statens vegvesen mener kommunen bør forholde seg til egen vedtatte plan. De 

anbefaler derfor å ikke gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og heller henvise til tomter 

avsatt til boligformål.  

 

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. Tiltaket er planlagt utført like i 

nærheten av et større boligområde. Det vil gå med omtrent 2 daa dyrkajord til tomtene. Selv om 

jordbruksverdien er begrenset, så vil fradelingene også få konsekvenser for det resterende arealet. 

Dette blir av liten størrelse og kan bli vanskelig og ulønnsomt å drive. Etter Rådmannens vurdering 

blir hensynet bak LNF området tilsidesatt, men ikke i så stor grad at det kan anses som vesentlig 

tilsidesatt. 

Formålet bak infrastruktursone i delplan Buvika er å få en helhetlig utbygging av infrastruktur. 

Infrastrukturen skal løses gjennom en overordnet plan for hele området. Ved enkeltdispensasjoner 

fra infrastruktursonen hindrer man en slik vurdering av infrastrukturen for området under ett. 

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

større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

Arealbruk skal primært avklares gjennom kommuneplaner og reguleringsplaner. Dette vil blant 

annet sikre at lokalisering av utbyggingsområder skjer etter en samlet vurdering av konsekvenser 

for samfunn, naturressurser og miljø. Eiendommen er avsatt til LNF-område i kommuneplanen, 

og arealformålet har ikke blitt endret ved kommuneplanens rulleringer. Det skal ikke være en 

kurant sak å dispensere fra dette da det over tid kan føre til en undergraving av gjeldende planer. 

En helhetlig vurdering i plan blir særlig viktig i sentrumsnære deler av kommunen som dette.  



Et argument som ofte kan være relevant i dispensasjonssaker fra LNF er å styrke bosettingen i 

grender med lav befolkning. På grunn av nærheten til sentrumsområdet i Buvika vil ikke 

bosettingshensyn bli aktuelt i denne saken. Det er også avsatt et område til fremtidig 

boligbebyggelse like øst for eiendommen. 

Trafikksikkerhetshensyn er forsøkt imøtekommet fra forrige søknad, da hensynet til myke 

trafikanter langs fylkesvegen ble problematisert. I aktuell søknad er det lagt inn en gangsti over 

eiendommen, slik at myke trafikanter blir ledet ned til boligområdet og skoleskyss, istedenfor å 

måtte gå langs fylkesveg 801. Dette er en forbedring i forhold til forrige søknad, men retter ikke 

opp i hovedproblemstillingene knyttet til arealformål og infrastruktursone.  

 

Rådmannens vurdering 

Etter Rådmannens vurdering er ikke vilkårene for dispensasjon oppfylt. Ulempene knyttet til 

omdisponering av dyrkajord i en infrastruktursone er klart større enn fordelene med to nye 

boligtomter i nærheten av areal som allerede er avsatt til boligformål.  

 
 
 
ØKONOMISK VURDERING: 

- Ikke relevant. 
 
 
 
 


